
 

 

 

 

 

Alteração dos Estatutos da Associação Portuguesa de Celíacos 

 

Na qualidade de Presidente da Mesa Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Celíacos e 

atento ao disposto na alínea e) do artigo 29.º, comunico o seguinte: 

Considerando o disposto no Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, na sua redação atual e; 

Verificando-se a necessidade de se proceder a aperfeiçoamentos decorrentes da legislação em 

vigor, conforme ofício de 14 de junho de 2021, da Direção-Geral da Segurança Social – DAJI – 

Proc. 818/2018 V4 – 330/2020, justifica-se a presente alteração aos Estatutos da Associação 

Portuguesa de Celíacos. 

Assim, dando cumprimento ao n.º 3 do artigo 31.º do Estatutos da Associação Portuguesa de 

Celíacos, torna-se pública, para consulta a proposta de alteração dos indicados Estatutos: 

 

1- O n.º 1 do artigo 2º. passa a ter a seguinte redação: 

«1 – A APC tem a sua sede na Rua Gago Coutinho n.º 1, Estúdio/ atelier 2675-510 Odivelas, 

freguesia de Odivelas, concelho de Loures, distrito de Lisboa, e o seu âmbito de ação abrange 

o território nacional. (…)» 

 

2 – O artigo 19.º passa a ter a seguinte redação: 

«1 – A eleição dos órgãos associativos far-se-á por listas a apresentar ao Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral até três meses antes da Assembleia Geral com poderes eleitorais. Cada 

lista deve ser acompanhada pelo respetivo programa eleitoral.  

2 – Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral divulgar junto de cada associado a 

constituição das listas propostas e os respetivos programas até um mês antes da Assembleia 

Geral com poderes eleitorais. 

3 – A duração do mandato dos órgãos associativos é de quatro anos, devendo proceder-se à 

sua eleição até ao até final do mês de dezembro do último ano de cada quadriénio. 

4 - Os titulares dos órgãos mantêm -se em funções até à posse dos novos titulares.  

5 — O exercício do mandato dos titulares dos órgãos só pode ter início após a respetiva 

tomada de posse, sem prejuízo do disposto no n.º 7. 

6 - O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o Presidente cessante da Mesa da 

Assembleia Geral e deve ter lugar até ao 30.º dia posterior ao da eleição. 

7 – Caso o Presidente cessante da Mesa da Assembleia Geral não confira a posse até ao 30.º 

dia posterior ao da eleição, os titulares eleitos pela assembleia geral entram em exercício  



 

 

 

 

 

independentemente da posse, salvo se a deliberação de eleição tiver sido suspensa por 

procedimento cautelar. 

8— A inobservância do disposto no presente artigo determina a nulidade da eleição.» 

 

3 – O n.º 1 do artigo 20.º passa a ter a seguinte redação: 

«1 – Em caso de vacatura da maioria dos lugares de um órgão associativo, deve proceder-se 

ao preenchimento das vagas verificadas, no prazo máximo de um mês, nos termos regulados 

nos estatutos. (…)» 

 

4 – O n.º 1 do artigo 22.º passa a ter a seguinte redação: 

«1 - Os órgãos de administração e fiscalização são convocados pelos respetivos presidentes, 

por iniciativa destes, ou a pedido da maioria dos titulares dos órgãos e só podem deliberar 

com a presença da maioria dos seus titulares. (…)» 

 

5 – O n.º 1 do artigo 24.º passa a ter a seguinte redação: 

«1 - Os membros dos órgãos associativos não podem votar em assuntos que diretamente lhes 

digam respeito, ou nos quais sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoa com quem 

vivam em condições análogas às dos cônjuges, ascendentes, descendentes ou qualquer 

parente ou afim em linha reta ou no 2.o grau da linha colateral. (…)» 

 

6 – O n.º 2 e 3 do artigo 33.º passam a ter a seguinte redação: 

«(…)  

2 – É exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos votos expressos na aprovação 

das matérias constantes das alíneas e), g) e h) do artigo 29.º.  

3 – No caso da alínea e) do artigo 29.º, a dissolução não tem lugar se um número de associados 

igual ou superior ao dobro dos membros previstos para os respetivos órgãos se declarar 

disposto a assegurar a permanência da Associação qualquer que seja o número de votos 

contra.» 

 

7 – A alínea b) do artigo 44.º passa a ter a seguinte redação: 

«(…)  

b) Assistir às reuniões do órgão de administração quando para tal forem convocados 

pelo presidente deste órgão. 



 

 

 

 

 

c) Dar parecer sobre o relatório de atividades, contas do exercício, bem como sobre o 

programa de ação e orçamento para o ano seguinte; (…)» 

 

8 –  Eliminação do artigo 52º. 

 

 

     A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Odivelas, 19 de outubro de 2021 


