
 

  
 

Regulamento Interno da AMPLOSIG 
 

Artigo 1º  
Condições de admissão de associados  
1. Podem ser associados da AMPLOSIG indivíduos singulares maiores de 16 anos 

ou pessoas colectivas que se identifiquem com os fins da associação e desejem 
colaborar na prossecução dos mesmos. 

 
2. Os associados podem ser efectivos, patrocinadores e honorários. 

 
3. Podem ser associados efectivos todos os pais, familiares ou amigos que se 

revejam nos objectivos da Associação, desde que as suas propostas de sócio/as 
sejam aceites pela Direcção. 

 
4. A Direcção pode atribuir título de associado patrocinador a todas as pessoas que 

contribuam de modo significativo para o bom funcionamento da Associação. 
 

5. O título de associado honorário é atribuído pela Assembleia-Geral, sob proposta 
da Direcção às pessoas singulares ou colectivas que tenham contribuído 
significativamente no apoio às famílias de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais 
e no combate à discriminação ligada à orientação sexual e identidade de género. A 
condição de associado honorário é pessoal, não sendo transmissível por qualquer 
modo. 

 
Artigo 2º  
Direitos dos associados efectivos 
Constituem direitos dos associados efectivos: 

a) Participar nas actividades da AMPLOSIG; 
b) Eleger os órgãos da Direcção; 
c) Ser eleitos para os órgãos da Direcção; 
d) Tomar parte e votar nas Assembleias-Gerais; 
e) Apresentar à Direcção sugestões relativas à prossecução dos objectivos 

estatutários; 
f) Solicitar à Direcção as informações e esclarecimentos que tiverem como 

convenientes sobre a condução das actividades da associação; 
g) Exercer os poderes previstos nos presentes Estatutos e nos regulamentos 

internos da Associação; 
h) Contribuir através das vias estatutárias e regulamentares previstas, para a 

prossecução dos objectivos da AMPLOSIG. 
 
Artigo 3º  
Deveres dos associados efectivos 
Constituem deveres dos associados efectivos: 

a) Exercer os cargos para que foram eleitos ou designados, salvo motivo especial 
de escusa, reconhecidamente impeditivo; 

b) Cumprir as disposições legais aplicáveis à Associação, bem como os estatutos, 
regulamentos internos e deliberações dos seus órgãos; 

c) Pagar com regularidade as contribuições e quotas que forem fixadas pela 
Assembleia-Geral; 



c)1. A quota anual é no valor de 60 euros. Os Associados, por razões 
económicas ou outras, poderão solicitar o pagamento de quota reduzida de 30 
euros ou solicitar isenção da quota, cabendo a Direcção a decisão sobre a 
redução e isenção de quotas. 

d) Cooperar com as actividades promovidas pela AMPLOSIG, bem como em 
todas as acções necessárias à prossecução dos seus objectivos; 

e) Apresentar sugestões e assumir iniciativas relativas à realização dos objectivos 
estatutários; 

f) Informar a Direcção de qualquer facto que se julgue menos regular e prestar 
esclarecimento associativos que lhe sejam solicitados pela Direcção ou 
Assembleia-Geral. 

 
 Artigo 4º.  
 Direitos e deveres dos associados honorários 

Constituem direitos dos sócios honorários todos os previstos para os associados 
efectivos e os deveres constantes nas alíneas a), b), d) e e). 

 
Artigo 5º 
Direitos e deveres dos associados patrocinadores 
   Constituem direitos e deveres dos sócios patrocinadores apenas os direitos previstos 

na alínea d) e e), e os deveres constantes nas alíneas b), d) e e). 
 
Artigo 6º  
Perda de condição de associado  
A condição de associado perde-se por uma das seguintes causas: 

a) Por extinção; 
b) Por exoneração; 
c) Por exclusão. 

 
Artigo 7º 
São causas de extinção de um associado 

O seu falecimento. 
 
São causas de exoneração de um associado 

a) Os associados poderão exonerar-se, por sua livre vontade em carta enviada à 
Direcção, dessa condição a todo o tempo. 

b) Da exoneração resulta a perda da condição de associado e, quando seja o 
caso, a demissão de cargo nos órgão sociais da AMPLOSIG. 

 
São causas de exclusão de um associado  

a) A falta de pagamento da quota por um período seguido superior a três anos. 
b) A grave lesão da Associação imputável ao associado 
c) O incumprimento dos Estatutos e Regulamento Interno ou de outros acordos 

que venham a ser adoptados pelos órgãos sociais. 
d) A violação grave dos deveres do associado perante a AMPLOSIG. 
 

No que se refere a a) após identificação da situação pelo Presidente do 
Conselho Fiscal, é enviada carta ao associado com o montante em dívida e a 
notificação da necessidade de regularizar a situação. Caso o associado não o 
faça então perderá a condição de associado/a. 
No que se refere a c) e d) a Direcção elabora parecer sobre o associado em 
situação irregular, parecer que será presente à Assembleia-Geral que terá 
poderes para votar, por maioria de votos, a exclusão do associado.  

 
 



Artigo 8º 
Procedimentos de exclusão 

a) A exclusão de um associado poderá ser proposta por qualquer associado à 
Direcção da Associação; 

b) Analisados os fundamentos da proposta de exclusão, a Direcção deliberará 
pelo arquivamento do processo, com eventual advertência disciplinar ao 
associado alvo da proposta de exclusão, ou pela apresentação da proposta de 
exclusão à Assembleia-Geral. 

c) Da decisão de arquivamento há recurso para a Assembleia-Geral, a apresentar 
no prazo de 30 dias úteis. 

d) A deliberação da Assembleia-Geral, relativa às duas alíneas anteriores, será 
tomada por maioria de 2/3 dos membros presentes. 

 
 
Artigo 9º 
Efeitos da exoneração, extinção ou exclusão 
O associado que, por qualquer forma, deixar de pertencer à AMPLOSIG não pode 
reaver as quotas que haja pago, sem prejuízo da sua responsabilidade por todas as 
prestações relativas ao tempo em que foi membro da AMPLOSIG. 
 
 


