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CAPITULO 1
Natureza, Denominadio
Artigo 1.0
Denomina~ao

e natureza

juridica

e

o Movimento

de Assistencia, Cultura, Urbanismo e Recreio, abreviadamente designado por MACUR, uma
instituir;:iioparticular de solidariedade social, sob a forma de associar;:iiosem jins lucrativos, constituida por
escritura publica de cinco de Janeiro de mil novecentos e setenta e nove, lavrada no Primeiro Cartorio da
Secretaria Notarial da Feira de folhas onze a dezanove do livro A-mil e trinta e tres, que passa a reger-se
pelos presentes estatutos, elaborados em coriformidade com a legislar;iio em vigor nesta data,
nomeadamente 0 Estatuto das Instituir;i'Jesde Solidariedade Social, anexo ao decreto-lei n° 172-A /2014 de
14 de Novembro e segundo os principios orientadores da economia social.

Artigo 2.°
Sede e ambito de Ac~ao
o MACUR tem a sua sede nafreguesia de Rio Meiio, concelho de Santa Maria da Feira, actualmente na rua
das Escolas, n° 8 e 10. A sua acr;iio desenvolve-se na jreguesia onde tem a sua sede, podendo, se tal for
julgado conveniente, ser ampliada
regiiio circunvizinha.

a

Artigo 3.°
Objectivos

o Macur

prop5e-se

a dar expressao organizada ao dever de solidariedade entre os individuos , tendo como

fins:

1. Fins Principais:

a

Apoio a crianr;as, jovens e familia assim como a protecr;iio de cidadiios na velhice, na invalidez e
na dejiciencia promovendo a integrar;iio social e comunitaria

2. Fins Secundtirios:
A promoc;ao da saude, educac;ao, formac;ao profissional, cultura, desporto e lazer.
Artigo 4.°
Actividades
l-Actividades
a) Para a realizac;ao dos seus objectivos principais a instituic;ao prop5e-se criar ou manter as obras que
entender necessarias, nomeadamente:
- Creche, Jardim-de-Infancia, Centro de actividades de tempos livres;
- Centro de dia, Centro de convlvio, Servic;o de apoio domiciliario e Lar.
b) Para a realizac;ao dos seus objectivos secundarios a instituic;ao prop5e-se promover:
- Momentos de convivio, passeios, actividades culturais e desportivas;
- Actividades de apoio Ii educac;ao e Ii formac;ao profissional.
2

-E vedado

ao "Macur" prosseguir actividades ou objectivos de caracter politico.
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3- A acyao associativa inspira-se nos principios da doutrina Crista.

Organiza~ao

Artigo 5.°
e funcionamento

i ;'.:.
"",;'

\

.

["I

A organizayao e funcionamento dos diversos sectores de actividade constarao do regulamento intemo
elaborar pela Direcyao.
Artigo 6°
Presta~ao de Servi~os
1. as serviyos prestados pela associayao serao remunerados, de acordo com a situayao economico-financeira
dos utentes, apurada em inquerito a que se devera sempre pro ceder de acordo com os regulamentos
intemos.
2. As tabelas de comparticipayao dos utentes serao elaboradas em conformidade com as normas legais
aplicaveis e tendo por base os acordos de cooperayao que sejam celebrados com os serviyos oficiais
competentes
CAPiTULO n
Dos Associados
Artigo 7.°
Qualidade de Associado
1. Podem ser associados pessoas singulares ou colectivas que se proponham contribuir para a realizayao dos
fins da associayao mediante 0 pagamento de quotas e/ou a prestayao de serviyos.
2. A qualidade de associado prova-se pela inscriyao em registo apropriado que a associayao
obrigatoriamente possuira.
Artigo 8.°
Categorias de associados
Havera quatro categorias de associados:
1. Fundadores: sao socios fundadores os que subscreveram os estatutos mlclals;
2. Benemeritos; as pessoas que por serviyos ou dadivas importantes sejam como tal considerados por
deliberayao de Assembleia Geral, sobre proposta da Direcyao;
3. Honorarios: as pessoas que atraves de serviyos relevantes prestados a Associayao mereyam essa distinyao
por aclamayao da Assembleia Geral, sobre proposta da Direcyao;
4. Efectivos: as pessoas que se proponham colaborar na realizayao dos fins da associayao, obrigando-se ao
pagamento de joia e quota anual, nos montantes fixados pel a Assembleia Geral.
Artigo 9.°
Direitos e deveres
1- Sao direitos dos associados;
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a)
b)
c)
d)

Assistir nas reunioes da Assembleia Geral;
Participar nas reunioes da Assembleia Geral;
Eleger e ser eleito para os Orgaos Sociais;
Requerer a convoca9ao da Assembleia Geral extraordiOliria, nos termos do n.o 3 do artigo 27.°;

2- Sao deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as suas quotas, tratando-se dos associados efectivos;
b) Comparecer as reunioes da Assembleia Geral;
c) Observar as disposi90es estatutarias, regulamentos e as delibera90es dos orgaos;
d) Desempenhar com zelo, dedica9ao e eficiencia os cargos para que forem eleitos.

Artigo 10.
Sam;oes

0

I. Os socios que violarem os deveres estabelecidos no artigo 9.°, bern como:
• Atentam contra 0 credito, prestigio e born nome do "Macur";
• Difamam, injuriam ou ofend am qualquer elemento dos corpos sociais, ou seus representantes, durante
ou por causa do exercicio das sua fun90es;
ficam sujeitos as seguintes san90es:
a) Repreensao;
b) Suspensao de direitos ate 60 dias;
c) Demissao.
2. Sao demitidos os socios, que por actos dolosos, tenham prejudicado moral ou materialmente a associa9ao.
3. As aplica90es das san90es previstas nas aHneas a) e b) do n.o 1 sao da competencia da Direc9ao.
4. A demissao e san9ao exc1usiva da competencia da Assembleia Geral, sob proposta da Direc9ao.
5. A aplica9ao das san90es previstas no n.o 1 so se efectuara mediante audiencia obrigatoria do associado.
A suspensao de direitos nao desobriga do pagamento da quota.

Artigo 11.
Condi.;oes do exercicio de direitos
0

1. Os associados efectivos so podem exercer os direitos referidos no art. 9.°, se tiverem em dia 0 pagamento
das suas quotas.
2. Os novos associados so poderao exercer 0 direito a que se refere as alineas b) e d) do nO1 do ~ 9,
apos seis meses da data da aprova9ao pela direc9ao da sua admissao como associado, salvo decisao em
contrario da assembleia geral .
3. Aos associados menores sao vedados, ate atingirem a maioridade ou emancipa9ao, os direitos referidos
nas aHneas b), c) e d) do artigo 9.°.
4. Nao sao elegfveis para titulares de orgaos os associados insolventes, os que, mediante processo judicial,
tenham sido removidos dos cargos directivos da associa9ao ou de outra institui9ao particular de
solidariedade social, ou tenham sido dec1arados responsaveis por irregularidades cometidas no exercicio
das suas fun90es .
5. Aos socios benemeritos e hononirios e vedado 0 usufruto do direitos consignados nas aHneas b), c), d)
e e), do n° 1 do art° 9°

Artigo 12.
Intransmissibilidade
0
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A qualidade

de associado

nao

e

transmissivel

quer por acto entre

Artigo 13.
Perda da qualidade de socio
0

1. Perdem
a) Os
b) Os
c) Os

a qualidade de associados:
que pedirem a sua exonera9ao;
que deixarem de pagar as suas quotas durante 24 meses;
que forem demitidos nos termos no n.o 2 do artigo 10.°.

2. No caso previsto da alinea b) do numero anterior, considera-se excluido 0 socio que tenha sido notificado
pela Direc9ao para efectuar 0 pagamento das quotas em atraso e nao 0 fa9a no prazo maximo de trinta
dias.
3. 0 associado que por qualquer forma deixar de pertencer a associa9ao nao tern direito a reaver as
quotiza90es que haja pago, sem prejuizo da sua responsabilidade por todas as presta90es relativas ao
tempo em que foi membro da associa9ao.

CAPITULO

HI

Dos 6t-gaos e titulares
SEC(:AOI
Disposi90es gerais

Artigo 14.
Orgaos sociais

0

1. Sao Orgaos da associa9ao a Assembleia Geral, a Direc9ao e 0 Conselho Fiscal.
2. 0 exercicio do cargo dos titulares dos Orgaos e gratuito, mas pode justificar 0 pagamento de despesas
dele derivadas.

Artigo 15.
Composi~ao dos orgaos
0

1. A direc9ao e

0

conselho fiscal nao podem ser constituidos

associa9ao.
2. 0 cargo de presidente
associa9ao.

maioritariamente

por trabalhadores

da

da direCf;:iio e do conselho fiscal nao pode ser exercido por trabalhadores da

Artigo 16.
Incompatibilidade
0
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1. Nenhum titular da direce;ao pode ser simultaneamente titular do conselho fiscal e ou da mesa da
assembleia geral.
2. as titulares do Conselho Fiscal nao podem ser simultaneamente membros da mesa da assembleia geral.
Artigo 17.
Impedimentos

0

1.

E

nulo 0 voto de urn membro sobre assunto que directamente the diga respeito, ou no qual seja
interessado, bern como seu conjuge, pessoa com quem viva em condie;oes amilogas as dos conjuges e
respectivos ascendentes e descendentes, bern como qualquer parente ou afim em linha recta ou no 2.° grau
da linha colateral.
2. as titulares dos membros da direce;ao nao podem contratar directa ou indirectamente com a associae;ao,
salvo se do contrato resultar manifesto beneficio para a associae;ao.
3. as titulares dos orgaos nao podem exercer actividade conflituante com a da associae;ao nem integrar
corpos sociais de entidades conflituantes com os da associae;ao, ou de participadas desta.
Artigo 18.
dos titulares dos orgaos
0

Mandatos

1. A durae;ao do mandato dos orgaos e de 4 anos e inicia-se com a tomada de posse dos seus membros,
perante 0 presidente cessante da mesa da assembleia geral ou 0 seu substituto, e cleve ter lugar nos 30 dias
seguintes a eleie;ao.
2. Caso 0 presidente cessante da mesa da assembleia geral nao confira a posse ate ao trigesimo dia posterior
ao da eleie;ao, os titulares eleitos pela assembleia geral entram em exercicio independentemente da posse,
salvo se a deliberae;ao de eleie;ao tiver sido suspensa por procedimento cautelar.
3. a presidente da associae;ao ou cargo equiparado so pode ser eleito para tres mandatos consecutivos.
Artigo 19.
Responsabilidade dos titulares
0

dos orgaos

As responsabilidades dos titulares dos orgaos da associae;ao sao as definidas nos artigos 164.° e 165.° do
Codigo Civil.
Alem dos motivos previstos na lei, os membros dos corpos sociais ficam exonerados de responsabilidade se:
•

Nao tiverem tornado parte na respectiva resolue;ao e a reprovarem com declarae;ao na ata da sessao
imediata em que se encontrem presentes;

•

Tiverem votado contra essa resolue;ao e

0

fizerem consignar na ata respectiva

Artigo 20.
Funcionamento dos orgaos em geral
0

1. A direce;ao e 0 conselho fiscal sao convocados pelos respectivos presidentes, por iniciativa destes, ou a
pedido da maioria dos seus titulares.
2. As deliberae;oes sao tomadas por maioria dos votos dos titulares presentes, tendo 0 presidente, alem do
seu voto, direito a voto de desempate.
3. As votae;oes respeitantes a eleie;oes dos orgaos sociais ou a assuntos de incidencia pessoal dos seus
membros sao feitas por escrutinio secreto.
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4. Em caso de vacatura da maioria dos titulares dos orgaos, deve proceder-se ao p ~nchunentodas
verificadas, no prazo maximo de urn meso
~
,. ;., ./;2.. ( ,
5. Os membros designados
mandato.

para preencherem

as vagas referidas no n.O anterior a;' nas comnletar6
R''''' - T'i :,7
--

0

6. Das reunioes dos corpos gerentes serao sempre lavradas atas que serao obrigatoriamente assinadas p
membros presentes ou, quando respeitem a reunioes da assembleia geral, pelos membros da respec i
mesa.
SEC<;AO II
Da Assembleia geral
Artigo 21.
Constitui~ao

0

1. A assembleia geral, regularmente constituida, e 0 orgao soberano, representa a universalidade dos seus
associados e as suas deliberayoes sao obrigatorias para todos, desde que tomadas em conformidade com a
lei e com os presentes estatutos.
2. A assembleia geral e constituida por todos os socios admitidos ha pelo menos 6 meses, que tenham as
suas quotas em dia e nao se encontrem suspensos.
3. A assembleia geral e dirigida pela respect iva mesa que se compoe de urn presidente, urn 1.0 secretario e
urn 2.° secretario.
4. 0 presidente e substituido , na sua ausencia ou impedimento, pelo secretario mais idoso.
5. Na falta ou impedimento de qualquer dos membros da mesa da assembleia geral, competira a esta e1eger
os respectivos substitutos de entre os associados presentes, os quais cessarao as suas funyoes no termo da
reuniao.

Artigo 22.
Competencias
0

Compete Ii assembleia geral deliberar sobre todas as materias nao compreendidas nas atribuiyoes legais ou
estatutarias dos outros orgaos da associayao e, designadamente:

a) Definir as Iinhas fundamentais de actuayao da associayao;
b) Eleger e destituir, por votayao secreta, os membros da respectiva mesa, da direcyao e do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar anualmente 0 oryamento e 0 programa de acyao para 0 exercicio seguinte, bern como 0
relatorio e contas de gerencia;
d) Deliberar sobre a aquisiyao onerosa e a alienayao, a qualquer titulo, de bens imoveis e de outros bens
patrimoniais de rendimento ou de valor historico ou artistico;
e) Deliberar sobre a alterayao dos estatutos e sobre a extinyao, cisao ou fusao da associayao;

f) Autorizar a associayao a demandar os membros dos corpos gerentes por actos praticados no exercicio
das suas funyoes;
g) Aprovar a adesao a unioes, federayoes ou confederayoes.

Artigo 23.
Convoca~ao e publicita~ao
0
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1. A assembleia geral e convocada com 15 dias de antecedencia pelo presidente da mesa ou substituto.
2. A convocatoria e obrigatoriamente:
a) Afixada na sede;
b) Remetida, pessoalmente , a cada associado atraves de correio electronico ou por meio de aviso postal.
3. Independentemente da convocatoria
nos termos do numero anterior , e ainda dada publicidade a
realiza<yao das assembleia-gerais nas edi<yoes da associa<yao, no sitio institucional e em aviso, nas
instala<yoes e estabelecimentos da associa<yao com acesso publico, e ainda afixado em outros locais de
acesso publico ou atraves de anuncio publicado num jomal de maior circula<yaoda area onde se situe a
sede.
4. Da convocatoria, constara obrigatoriamente 0 dia, a hora, 0 local e a ordem de trabalhos da reuniao.
5. as documentos referentes aos diversos pontos da ordem de trabalhos devem estar disponiveis, para
consulta dos associados, na sede e no sitio institucional da associa<yao, logo que a convocatoria seja
expedida para os associados
Artigo 24.
Funcionarnento
1. A assembleia geral reune a hora marcada na convocatoria, se estiver presente mais de metade dos
associados com direito de voto, ou trinta minutos depois, com qualquer numero de presen<yas.
2. A Assembleia geral extraordinaria que seja convocada a requerimento dos associados so pode reunir se
estiverem presentes tres quartos dos requerentes.
0

Artigo 25.
Delibera.;oes

0

1. As delibera<yoes da assembleia geral sao tomadas por maioria simples nao se contando as absten<yoes.
2. E exigida a maioria qualificada na aprova<yaodas materias constantes das alineas e), f) e g) do artigo 22.°
dos estatutos.
3. No caso da alinea e) do artigo 22.°, a dissolu<yao nao tern lugar se urn numero de associados, igual ou
superior ao dobro dos membros previstos para os respectivos orgaos, se declarar disposto a assegurar a
permanencia da associa<yao, qualquer que seja 0 numero de votos contra.
Artigo 26.
Vota.;oes

0

1. a direito de voto efectiva-se mediante a atribui<yaode urn voto a cada associado.
2. Gozam de capacidade eleitoral activa os associados com, pelo menos, urn ana de vida associativa.
3. as associados podem ser representados por outros associados, bastando para tal uma carta, devidamente
assinada, acompanhada de copia do cartao de cidadao dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral
e entregue a data da respectiva reuniao.

4. Cada socio nao pode representar mais de urn associado.

Artigo 27.
Reunioes da Assernbleia-Geral
0

1. A assembleia geral reunira obrigatoriamente duas vezes por ana:
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~

a) Ate 31 de Mar,o de eada ano para aprov",ao do relatorio e eontas de exereieio do a q"an',rlor, e
.
como do parecer do conselho fiscal;
'" ,
b) Ate 30 de Novembro de cada ano, para aprecias;ao e votas;ao do programa de acs;ao e do '0rs;amento e·
para 0 ana seguinte e do parecer do conselho fiscal.
2. No final de cad a mandato, ate final do mes de Dezembro, para eleis;ao dos titulares dos 6rgaos
associativos;
3. A assembleia geral reunini em sessao extraordinaria quando convocada pelo presidente da mesa
assembleia geral, por iniciativa deste, a pedido da direcs;ao ou do conselho Fiscal ou a requerimento
pelo men os, 10% do numero de s6cios no pleno gozo dos seus direitos.

SECCAO III
Da Direciio
Artigo 28.
Constitui~ao

0

1. A direcs;ao da associas;ao e constituida por 5 membros: presidente, vice-presidente, secremrio, tesoureiro
2.
3.
4.
5.

e vogal.
Havera simultaneamente tres suplentes que se tomarao efectivos a medida que se derem vagas e pela
ordem que tiverem sido eleitos.
No caso de vacatura no cargo de presidente, sera 0 mesmo preenchido pelo Vice-presidente.
No caso de vacatura dos restante cargos da direcs;ao serao os mesmos preenchidos pelos suplentes pela
ordem de eleis;ao.
Os suplentes poderao assistir as reunioes da Direcs;ao mas sem direito a voto.

Artigo 29.
Competencias
0

Compete a direcs;ao gerir a associas;ao e representa-Ia, incumbindo-Ihe designadamente:
1. Dar execus;ao as deliberas;oes da Assembleia Geral;
2. Promover a realizas;ao dos fins associativos;
3. Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal, a aprecias;ao e votas;ao da assembleia
geral, 0 relat6rio e contas de gerencia, bern como 0 ors;amento e programa de acs;ao para 0 ana
seguinte;
4. Garantir a efectivas;ao dos direitos dos beneficiarios;
5. Assegurar a organizas;ao e 0 funcionamento dos servis;os e equipamentos, nomeadamente,
elaborar
os regulamentos intemos que se mostrem adequados e promovendo a organizas;ao e elaboras;ao da
contabilidade, nos termos da lei;
6. Organizar 0 quadro do pessoal, contratar, exonerar e gerir 0 pessoal da associas;ao;
7. Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberas;oes dos 6rgaos da associas;ao.
8. Admitir e excluir os s6cios efectivos;
9. Aplicar sans;oes disciplinares;
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10. A direcyao pode delegar poderes de representayao e administrayao para a pratica de actos ou
categorias de actos, devidamente tipificados e aprovados ( ou ratificados) em Assembleia geral
convocada para 0 efeito, em qualquer dos seu membros, profissionais qualificados ao serviyo da
instituiyao, ou em mandatarios

Artigo 30.
Compete ao Presidente
0

Compete ao Presidente
Superintender na administrayao da associayao, orientando e fiscalizando os respectivos serviyos;
1. Convocar e presidir as reunioes de Direcyao, dirigindo os respectivos trabalhos;
2. Representar a associayao em jUlzo ou fora dele, podendo no entanto , delegar estas funyoes em
qualquer outro membro da direcyao;
3. Assinar e rubricar nos temos de abertura e encerramento, e rubricar 0 livro de actas da Direcyao;
4. Despachar os assuntos normais de expediente e outros que careyam de soluyao rapida e urgente,
sujeitando estes ultimos a confirmayao da Direcyao na primeira reuniao seguinte.

Artigo 31.
Competencias do Vice- presidente
0

Coadjuvar 0 Presidente no exercfcio das suas atribuiyoes e substitui-lo nas suas ausencias e impedimentos e
em actos com poderes delegados por aquele.

Artigo 32.
Competencias ao Secretario
0

Compete ao secretario
1. Lavrar as actas das reunioes da Direcyao e superintender nos serviyos de expediente;
2. Preparar a agenda de trabalhos para a reuniao da Direcyao, organizando os processos dos assuntos a
serem tratados;
3. Superintender nos serviyos de secretaria.

Artigo 33.
Competencias ao Tesoureiro
0

Compete ao tesoureiro
1. Receber e guardar os valores da associayao;
2. Promover a escriturayao de todos os livros de receitas e despesas;
3. Assinar as autorizayoes de pagamentos, recibos e guias de receitas, conjuntamente com 0 Presidente;
4. Apresentar mensalmente a Direcyao 0 balancete em que se discriminarao as receitas e as despesas do mes
anterior;
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5. Superintender nos servi~os de contabilidade e tesouraria.

, ..•..•

,

.

Artigo 34.
Competencias do vogal
0

Compete ao vogal coadjuvar os restantes membros da Direc~ao nas respectivas atribui~6es e exercer
fun~6es que a Direc~ao Ihes atribuir.

Artigo 35.
Das reunifies

0

A Direc~ao reunini sempre que

0 julgar

conveniente, por convoca~ao do Presidente.
Artigo 36.
Forma de obrigar
0

Para obrigar a associa~ao sao necessarias e bastantes as assinaturas;
1. De dois membros da direc~ao, devendo uma delas ser obrigatoriamente a do presidente (ou de quem
estatutariamente 0 substitua) e a outra a do Vice-presidente ou do tesoureiro ,
2. Na ausencia temporaria do presidente, tres assinaturas, devendo uma delas ser do tesoureiro.
3. Nos actos de mero expediente bastarli a assinatura de qualquer membro da direc~ao

0

SECCAOIV
Do Conselho Fiscal
Artigo 37.
Conselho Fiscal
0

o conselho

fiscal

e composto

por tres membros: presidente e dois vogais.

Artigo 38.
Competencias
1. Compete ao conselho fiscal 0 controlo e fiscaliza~ao da associa~ao, podendo, nesse ambito, efectuar it
direc~ao e mesa da assembleia geral as recomenda~6es que entenda adequadas com vista ao cumprimento
da lei, dos estatutos e dos regulamentos, e designadamente:
0

a) Fiscalizar a direc~ao, podendo, para 0 efeito consultar a documenta~ao necessaria;
b) Dar parecer sobre 0 relat6rio e contas do exercicio, bern como sobre 0 programa de ac~ao e or~amento
para

0

ana seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a direc~ao e/ou mesa da assembleia geral submetam it sua
aprecia~ao;
d) Verificar 0 cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos;
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2. AS membros do conselho fiscal podem assistir ou fazer-se representar por urn dos seus membros
as
reunioes da direcyao, sempre que 0 julgue conveniente ou quando para tal forem convocados pelo
presidente deste 6rgao.
CAPITULO IV
Regime financeiro
Artigo 39.
Patrimonio

0

a patrim6nio da Associayao e constituido pelos bens expressamente afectos pelos associados fundadores it
Associayao, pelos bens ou equipamentos doados por entidades publicas ou privadas e pelos demais bens e
val ores que sejam adquiridos pela mesma.

Artigo 40.
Receitas

0

Sao receitas da associayao:

a) As quotizayoes e as eventuais contribuiyoes complementares pagas pelos associados;
b) as rendimentos dos serviyos prestados;

c) as rendimentos de produtos vendidos;
d) as rendimentos dos bens e capitais pr6prios

e) Rendimentos de bens pr6prios;
f) As doayoes, legados e heranyas e respectivos rendimentos;
g) as subsidios do Estado ou de organismos oficiais;
h) as donativos e produtos de festas ou subscriyoes;
i) Outras receitas.
Artigo 41.
Quotas, servi~os ou donativos
1. as associados pagam uma quota anual de valor fixado em Assembleia Geral, or proposta da Direcyao.
2. Havendo lugar it prestayao de donativos ou serviyos, compete it Direcyao, propor a Assembleia Geral a
ratificayao dos mesmos .
0

CAPITULO

V

Disposicoes diversas
Artigo 42.
Extin~ao

0

1. A extinyao da associayao tern lugar nos casos previstos na lei.
2. Compete it assembleia geral deliberar sobre 0 destino dos seus bens, nos termos da legislayao em vigor,
bern como e1eger uma comissao liquidataria.
3 as poderes da comissao liquidataria ficam limitados a pratica dos atos meramente conservat6rios e
necessarios quer it liquidayao do patrim6nio social, quer it ultimayao dos neg6cios pendentes.
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4 Pel os atos restantes e pelos danos que deles advenham
titulares dos argaos que os praticaram.

a

associa9ao, respondem solidariamente

os

Artigo 43.
Grupos de trabalho/comissoes
0

Podem ser criadas dentro do "Macur" comiss6es ou grupos de trabalho, com caracter permanente ou
transitario, para aprecia9ao e estudo de problemas ou para a realiza9ao de determinados objectivos sociais.

Artigo 44.
Casos Omissos
0

Os casos omissos serao resolvidos pela assembleia

geral, de acordo com a legisla9ao em vigor.
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