
Capítulo I 

Denominação, Fins e Sede 

Artigo 1º 

A ASSOCIAÇÃO”ONDE HÁ GATO NÃO HÁ RATO”, adiante denominada 

por “Associação”, é uma associação de defesa dos direitos dos animais, 

designadamente dos gatos, regendo-se pelos presentes estatutos e pela 

legislação em vigor. __________________________________________ 

Artigo 2º 

1. A “Associação” tem por objecto monitorizar colónias de gatos errantes 

com o intuito de os esterilizar e de integrar em famílias os que são 

potencialmente adoptáveis. ___________________________________ 

Desenvolve, neste sentido, dois projectos: o CER, Capturar, Esterilizar e 

Recolocar, e o CEI, Capturar, Esterilizar e Integrar. __________________ 

2. A “Associação”, na prossecução dos seus objectivos, actuará 

desenvolvendo: ______________________________________________ 

a) Ações de defesa e protecção dos animais abandonados, lutando 

pelo seu bem-estar e melhoria das suas condições de 

vida;_________________________________________________ 

b) Campanhas de informação, sensibilização e educação dirigidas à 

população em geral com vista ao respeito, a defesa e a proteção 

dos animais;___________________________________________ 

c) Colaboração com outras entidades cujo propósito se enquadre no 

mesmo âmbito de ação; __________________________________ 

d) Participação em campanhas nacionais e internacionais de 

sensibilização para o problema dos animais abandonados e 

errantes, permitindo uma ideia mais global da situação da vida dos 



mesmos e contribuindo por todos os meios para a sua melhoria. __ 

e) A procurar novos donos para animais abandonados ou 

maltratados;__________________________________________ 

f) A intervenção junto das autoridades competentes no sentido de 

serem respeitadas as leis de defesa e proteção dos animais;_____ 

g) A sensibilização e promoção da esterilização como forma de 

combater a superpopulação, o abandono e os maus-tratos dos 

animais de companhia; ___________________________________ 

h) A recolha e divulgação de informação de interesse para o bem-

estar animal;___________________________________________ 

Artigo 3º 

1. A “Associação” terá a sua sede na rua capitão Leitão, 111, R/C dtº 

2800-137 Almada, freguesia e concelho de Almada, podendo a mesma 

ser alterada se a Assembleia-geral assim o deliberar. 

__________________________________________________________ 

2. A “Associação” é uma instituição sem fins lucrativos e neutra quer no 

campo político quer no religioso _______________________________ 

Capítulo II 

Dos Associados 

Artigo 4º 

1. Podem ser associados da Associação as pessoas singulares ou 

colectivas que defendam a causa dos animais, que se inscrevam, 

desejem integrar-se e participar no espírito e objectivos da Associação, 

aceitem cumprir os presentes estatutos e efectuem o pagamento da 

jóia de inscrição e das quotas estabelecidas.----------------------------------- 

2. O número de associados é ilimitado.---------------------------------------------- 

3. São considerados cinco tipos de associados:---------------------------------- 



a) Associados Fundadores - Consideram-se associados fundadores 

os cem primeiros inscritos na Associação.---------------------------------- 

b) Associados Efectivos – são os associados actuais, as pessoas 

singulares ou colectivas que foram admitidas e que não sejam 

associados honorários.----------------------------------------------------------- 

c) Associados Jovens – os filhos dos associados e os jovens com 

idade inferior a dezoito anos.--------------------------------------------------- 

d) Associados Colectivos – instituições ou empresas que apenas se 

correspondam com a Associação, ou, esporadicamente, com ela 

colaborem e desejem como tal serem considerados;-------------------- 

e) Associados Honorários ou Beneméritos – as pessoas singulares ou 

colectivas que contribuam para o engrandecimento da Associação, 

e que lhe prestem relevantes serviços; ------------------------------------ 

4. A “Associação” reserva-se o direito de dispensar da associação 

qualquer associado que não cumpra os estatutos ou demonstre uma 

conduta desadequados seus princípios orientadores. _______________ 

5 - Perde a qualidade de associado:------------------------------------------------- 

a) Quem praticar actos contrários aos fins da Associação ou 

susceptíveis de afectarem a sua credibilidade e bom-nome;----------- 

b) Quem não liquidar a jóia de inscrição e/ ou as quotas durante seis 

meses consecutivos ou no prazo que lhe for solicitado por escrito; 

a) Quem não cumprir as deliberações da Assembleia - Geral ou da 

Direcção;---------------------------------------------------------------------------- 

b) Quem violar quaisquer deveres de associado;----------------------------- 

c) Quem comunicar a sua renúncia, através de carta registada com 

aviso de recepção, dirigida à Direção.-------------------------------------- 

6 - A exclusão de associado compete à Direção, podendo o excluído 

recorrer para a Assembleia - Geral, no prazo de quinze dias a contar da 



notificação da exclusão, mediante requerimento fundamentado ao 

Presidente da Mesa da Assembleia.--------------------------------------------------- 

7 - A perda da qualidade de associado não dá direito à recuperação das 

quotizações pagas.------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 5º 

Direitos dos associados 

Consideram-se direitos dos associados da “Associação”: ___________ 

a) Tomar parte nas assembleias-gerais; ___________________________ 

b) Requerer a convocação de assembleias extraordinárias nos termos 

definidos nos estatutos; ________________________________________ 

c) Apreciar, discutir e votar o Relatório e Contas da actividade da 

Associação;----------------------------------------------------------------------------------- 

d) Solicitar aos membros da direcção informações e esclarecimentos; ___ 

e) Apresentar críticas/sugestões que sirvam o fim a que a associação se 

propõe; ____________________________________________________ 

f) Apenas os associados efectivos e honorários, que sejam pessoas 

singulares, são elegíveis para a Mesa da Assembleia Geral, a Comissão 

Executiva e o Conselho Fiscal; 

Artigo 6º 

Deveres dos associados 

São deveres dos associados: 

a) Colaborar activa e diligentemente nos serviços de interesse comum 

estabelecidos pela Associação; 

b) Pagar a jóia e quota anual fixadas pela Assembleia Geral; 

c) Cumprir o disposto nos presentes Estatutos; 



d) Exercer gratuitamente os cargos para que sejam eleitos, salvo justo 

impedimento; 

e) Colaborar em tudo o que seja necessário para a prossecução dos 

objectivos e prestígio da Associação, zelando pelo seu bom nome; 

f) Respeitar todos os consócios, delegações ou formas locais de 

representação da Associação acatando as decisões dos Corpos 

Gerentes ou dos seus representantes; 

g) Assistir e participar nas reuniões da Assembleia Geral, 

especialmente aquelas para que tenham requerido a convocação 

extraordinária; 

h) Participar por escrito todas as mudanças de residência; 

i) Não comprometer a Associação por meio de declarações públicas 

que envolvam a vida associativa; 

j) Ter uma conduta moral e cívica irrepreensível para com os animais. 

Capítulo III 

Dos Órgãos Sociais 

Artigo 7º 

São Órgãos Sociais da Associação a Assembleia Geral, a Direcção e o 

Conselho Fiscal. 

Da Assembleia-geral 

Artigo 8º 

A Assembleia-geral é composta por todos os associados que se 

encontrem no pleno gozo dos seus direitos ______________________ 

Consideram-se no pleno gozo dos seus direitos os associados que não 

estejam em mora quanto ao pagamento das quotas, nos termos a definir 

pela Assembleia Geral  

Compete à Assembleia Geral: 



a) Proceder à eleição ou destituição da respectiva mesa e dos 

titulares dos demais corpos sociais; 

b) Deliberar sobre a alteração dos Estatutos e a dissolução ou 

fusão da Associação; 

c) Aprovar os regulamentos internos previstos nos presentes 

estatutos, sob proposta da Direcção; 

d) Apreciar e aprovar o orçamento e plano de actividades; 

e) Aprovar o relatório, balanço e contas; 

f) Fixar a jóia e as quotas; 

g) Julgar os recursos em matéria disciplinar; 

h) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido 

pela Direcção, pelo Conselho Fiscal ou por requerimento de 

associados que representem a maioria dos associados; 

i) Deliberar sobre todas as outras matérias que lhe sejam 

cometidas pelos presentes estatutos e por lei. 

Artigo 9º 

1 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente até ao final de Março 

de cada ano para apresentação, discussão e votação do relatório de 

contas da direcção, o parecer do conselho fiscal, apreciação e votação do 

orçamento anual e eleição dos novos elementos de direcção e restantes 

cargos, sendo caso disso. ____________________________________ 

2 Extraordinariamente reunir-se-á quando requerido pela direcção, 

conselho fiscal ou por um grupo de, pelo menos, um quinto dos 

associados no pleno gozo dos seus direitos; ______________________ 

Artigo 10º 

Funcionamento da Assembleia Geral 

1. A convocação da Assembleia Geral será feita por correio electrónico a 



cada um dos associados com recibo de leitura, (exceptuando para os 

sócios que não possuam esta ferramenta, que deverão receber a 

informação via CTT), com a antecedência mínima de oito dias, devendo 

ser indicado o dia, a hora, o local e a respectiva ordem de trabalhos.  

2. São nulas as deliberações tomadas sobre matéria estranha à ordem de 

trabalhos apresentada, salvo se todos os associados comparecerem à 

reunião e concordarem com o aditamento. _________________________ 

3. Para a Assembleia-Geral poder funcionar em primeira convocação é 

necessária, pelo menos, a presença de metade dos seus associados com 

direito a tomar parte na mesma; em segunda convocação funcionará com 

qualquer número, meia hora depois, sempre que o assunto seja o mesmo 

da primeira e tal se declarar nos avisos convocatórios. _______________ 

4. Cada associado terá direito a um voto. __________________________ 

5. As deliberações sobre alteração aos estatutos exigem a aprovação por 

três quartos dos votos dos associados presentes, contados nos termos 

fixados no ponto anterior. ______________________________________ 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Artigo 11º 

1. A mesa da Assembleia Geral é composta por um presidente, um vice-

presidente e um secretário, _____________________________________ 

2. Para substituir os componentes da mesa nas suas ausências serão 

nomeados substitutos “ad hoc” de entre os associados efectivos 

presentes. __________________________________________________ 

 

Artigo 12º  

Direcção 



1. A “Associação” é administrada e representada pela direcção, composta 

por um número ímpar de três a sete membros, competindo à Assembleia 

Geral fixar o número de directores e seus cargos. ___________________ 

2. Quando o número de directores for apenas de três, desempenharão as 

funções de presidente, vice-presidente e secretário adjunto, exercendo 

este também a função de tesoureiro. _____________________________ 

3. As listas eleitorais para a Direcção deverão identificar todos os 

candidatos aos diferentes cargos e seus suplentes._________________ 

4. Não é permitido aos membros da direcção fazerem-se representar no 

exercício do seu cargo, sem prejuízo da possibilidade de delegação de 

poderes. 

5. O disposto no número anterior não exclui a faculdade de a Associação 

nomear mandatários ou procuradores para a prática de determinados 

actos ou categorias de cargos. 

6. O prazo do mandato dos órgãos sociais tem a duração de dois anos, 

renovável por mais dois mandatos._____________________________ 

7. Os membros da Direcção manter-se-ão em funções até à tomada de 

posse da nova direcção.  

Artigo 13º 

Competência 

1. Compete à direcção: ____________________________________ 

a) Fazer toda a gestão executiva da Associação tendo em conta o 

Orçamento e o Plano de Actividades, aprovados pela Assembleia 

Geral, e a prossecução das finalidades referidas no artigo 1º _____ 

b) Exercer o poder disciplinar, aplicando sanções aos associados ou 

propondo à Assembleia Geral a sua aplicação; _______________ 

c) Propor a nomeação de associados honorários ou beneméritos; ___ 



d) Adquirir e onerar bens depois de autorizada pela Assembleia Geral; 

e) Fazer e receber depósitos; ________________________________ 

f) Aceitar heranças e receber subsídios e subvenções, doações e 

legados; ______________________________________________ 

g) Celebrar contractos; _____________________________________ 

h) Gerir as contas bancárias; ________________________________ 

i) Fazer cumprir as disposições estatutárias e legais em vigor, bem 

como os regulamentos internos da Associação; _______________ 

j) Solicitar a convocação extraordinária da Assembleia geral e 

convocá-la, directamente, quando as circunstâncias o exigem; ___ 

k) Deliberar sobre matérias que não sejam reservadas à Assembleia 

geral; _______________________________________________ 

l) Incentivar e regular qualquer serviço de assistência aos animais; 

m)  Elaborar as actas das reuniões de direcção._________________ 

2. Compete ao Presidente da Associação ____________________ 

a) Representar a Associação; ____________________________ 

b) Realizar conferências que visem a protecção dos animais;  

3. À direcção compete, no geral, dirigir e administrar a associação, 

zelando pelos seus interesses e impulsionando o progresso das 

suas actividades, _______________________________________ 

4. A associação obriga-se com a assinatura de dois membros da 

direcção, sendo um deles necessariamente o presidente, e na falta 

ou impedimento deste, de outro membro da direcção designado 

por esta.______________________________________________ 

 

 



Artigo 14º 

Conselho Fiscal 

1. O Conselho Fiscal é composto por um presidente, um secretário e 

um relator 

2. Os associados que exerçam funções de Direcção na Associação 

não podem ser membros do Conselho Fiscal. 

3. Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Fiscalização económico-financeira da Associação; 

b) Vigiar a observância da lei e dos estatutos; 

c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e 

documentos que lhes servem de suporte;  

d) Verificar a exactidão do balanço e demonstração de resultados;  

e) Elaborar anualmente um relatório sobre a sua acção 

fiscalizadora e dar parecer sobre o Relatório, Contas e 

propostas apresentadas pela Direcção; 

f) Dar parecer sobre o Orçamento e Plano de Actividades; 

g) Fiscalizar a consonância entre as actividades da Direcção e os 

estatutos da Associação 

h) Lavrar e assinar as actas das sessões.    

Artigo 15º 

Funcionamento do Conselho Fiscal 

 O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma vez por semestre e 

extraordinariamente quando qualquer um dos seus membros considerar 

necessário. _________________________________________________ 

 

 



Artigo 16º 

Unidade de voto 

1. Os associados não podem votar, por si ou como representantes de 

outrem, sobre matérias em que haja conflitos de interesses entre a 

associação e eles ou os seus representados. 

2. Um associado que represente outro pode votar em sentidos diversos 

com o seu voto e os do seu representado. 

Capítulo IV 

Das Receitas 

Artigo 17º 

A associação será financiada por quotas, subsídios, doações e 

legados aceites nos termos da lei e outras receitas provenientes da 

actividade associativa. ____________________________________ 

Capítulo V 

Dissolução 

Artigo 18º 

1.A dissolução da Associação será deliberada em Assembleia Geral 

especialmente convocada para o efeito e exige o voto favorável de três 

quartos do número de todos os associados; _______________________ 

 2. Na mesma reunião a Assembleia Geral estabelecerá as disposições 

necessárias à distribuição de património, caso exista;  

 


