
 

 

Regulamento de Associados 

 

Artigo 1º 

Admissão e Saída de Associados 

1. Podem ser Associados pessoas individuais, que se identifiquem com os princípios e             

fins prosseguidos pela “Associação Quinta dos Patudos”. 

2. A admissão dos Associados é feita pela Direção, sob proposta dos interessados. 

3. A saída de um Associado é aprovada pela Direção sob proposta daquele. 

 

Artigo 2º 

Categorias de sócios 

A “Associação Quinta dos Patudos” terá as seguintes categorias de associados: 

a) Sócio Praticante: Pessoas individuais que pretendem praticar regularmente        

atividades de natureza recreativa e/ou desportiva com cães nos espaços          

geridos pela associação. 

b) Sócio Apoiante: Pessoas individuais que pretendem apoiar a associação no          

desenvolvimento da sua atividade, mas que não pretendem praticar         

regularmente atividades de natureza recreativa e/ou desportiva com cães nos          

espaços geridos pela associação. 

c) Sócio Honorário: Estatuto reservado a pessoas individuais ou coletivas que se           

distingam pelos serviços prestados à associação atribuído pela Assembleia         

Geral sob proposta da Direção. 

 

  

 



 

Artigo 3º 

Direitos dos associados 

1) Os sócios praticantes e apoiantes têm os seguintes direitos: 

a) Participar e votar na Assembleia-geral; 

b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais; 

c) Prioridade e condições especiais no acesso às atividades promovidas pela          

associação; 

d) Requerer a convocação da Assembleia-geral; 

e) Recorrer para a Assembleia-geral de decisões de qualquer outro órgão social; 

f) Solicitar esclarecimentos sobre a gestão da associação, tal como examinar          

relatórios e contas e outros documentos. 

2) Os sócios praticantes têm ainda direito a aceder com cães aos espaços e             

equipamentos do parque nas condições a definir no regulamento de utilização do            

parque e pela Direção. 

3) Os sócios apoiantes podem aceder pontualmente aos espaços geridos pela          

associação para praticar atividades de natureza recreativa e/ou desportiva com          

cães nos espaços geridos pela associação mediante o pagamento de quotas           

suplementares de montante a fixar pela Direção. 

 

Artigo 4º 

Deveres dos associados 

1. São deveres dos sócios: 

a) Respeitar e fazer respeitar os princípios e regulamentos da associação; 

b) Pagar pontualmente as suas quotas; 

c) Comparecer às reuniões da Assembleia-geral; 

d) Cumprir o presente regulamento e demais normativos e deliberações que          

vierem a ser aprovados pelos órgãos sociais da associação; 

e) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que foram           

eleitos. 

 

  

 



 

Artigo 6º 

Sanções 

1. Os Associados que violarem os deveres previstos no artigo anterior, ficarão sujeitos             

às seguintes sanções: repreensão, suspensão de direitos ou demissão. 

2. Serão demitidos os Associados que violem dolosamente os estatutos e           

regulamentos da associação ou que prejudiquem formal ou materialmente a mesma. 

3. A decisão de repreender ou suspender os direitos de um Associado será tomada              

pela Direção, enquanto a demissão terá de ser decidida pela Assembleia-geral, sob            

proposta da Direção. 

4. A demissão, para que se torne efetiva, implica uma audição prévia obrigatória do              

Associado. 

5. A suspensão de direitos não desobriga do pagamento da respetiva quota. 

 

Artigo 7º 

Mudança de categoria de associado 

1. Os associados podem solicitar à Direção a mudança de categoria de associado de             

apoiante para efetivo ou de efetivo para apoiante. 

2. A mudança de categoria de associado não dá direito à restituição de quaisquer             

valores que já tenham sido pagos à associação, nomeadamente jóias de inscrição e             

quotas e só podem ser requeridos por associados sem pagamentos em atraso à             

associação á data do pedido. 

3. A mudança de categoria de associado pode implicar o pagamento da diferença            

entre os valores das jóias de inscrição se a nova categoria tiver uma jóia de               

inscrição de valor superior. 

4. Os valores de quotas antecipadamente pagos pelo associado numa dada categoria           

transitam como saldo para pagamento de quotas futuras da nova qualidade de            

associado. 

 

  

 



 

 

Artigo 7º 

Jóia de Inscrição 

Os valores da jóia, a liquidar no ato de inscrição na associação, é o que consta da                 

tabela a seguir reproduzida 

Categoria de sócio Valor da joia de inscrição 
Efetivo 20,00 € 
Apoiante 10,00 € 
 

 

Artigo 8º 

Quotas Ordinárias 

1. Os valores das quotas ordinárias a liquidar pelos sócios efetivos e apoiantes são os 

que constam da tabela a seguir reproduzida:  

Periocidade do pagamento Sócios efetivos Sócios apoiantes 
Anual 60,00 € 20,00 € 
Semestral 35.00 € 12,50 € 
Trimestral 20,00 € 7,50 € 
Mensal 7,50 € 3,00€ 
 

2. Os sócios efetivos e apoiantes que desempenhem cargos dirigentes e/ou tarefas de            

apoio à associação em regime de voluntariado podem solicitar a isenção do            

pagamento das quotas no período em que desenvolverem essa atividade.  

 

 


