
Estatutos 

Capítulo 1 

Princípios 

Artigo 1º 

Constituição, denominação e natureza 

É constituído por tempo indeterminado o Clube de Rugby Universitário do Algarve, pessoa 

colectiva de direito privado, sob a forma de associação sem fins lucrativos, 

nomeadamente que não tem por fim o lucro económico dos associados, apartidária, 

independente de qualquer movimento de cariz religioso ou social, podendo ser extinto nos 

termos e condições nos presentes estatutos e na Lei. 

 

Artigo 2º 

 Objecto social e fins 

Clube de Rugby Universitário do Algarve tem por finalidade: 

a) A representação dos seus associados e a defesa dos seus direitos e interesses;  

b) Promover e participar na formação e o desenvolvimento da actividade física e 

prática desportiva, na formação e acção cívica, cultural, intelectual e social, 

através da realização de iniciativas e actividades;  

c) Estabelecer e manter e intercâmbio com as demais organizações similares a 

nível desportivo, relações de cooperação social, cultural e organizacional;  

d) Realizar actividades e prestar serviços no âmbito da prossecução do fim social. 

§ único – Para a prossecução do seu objecto social a associação fará 

nomeadamente, promoção, divulgação, dinamização e desenvolvimento de 

actividades e eventos de cariz desportivo e o apoio e dinamização da prática 

desportiva.  

 

Artigo 3º 

Sede 

1 - O Clube de Rugby Universitário do Algarve tem sede no IPDJ de Faro, Instituto 

Português de Desporto e Juventude, Sala das Associações, Rua da Policia de Segurança 

Pública nº. 1, União de Freguesias de Faro, concelho de Faro. 



2 – A sede pode ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho por 

deliberação da Direcção ou para fora do concelho, neste caso por deliberação da 

Assembleia Geral. 

3 – O Clube de Rugby Universitário do Algarve pode integrar, associar-se ou celebrar 

protocolos com outras entidades, estabelecer delegações ou outras formas de 

representação em outros locais. 

 

Capítulo 2 

Financiamento e património 

Artigo 4º 

Financiamento 

São fonte de financiamento do Clube de Rugby Universitário do Algarve: 

a) As receitas provenientes das suas actividades; 

b) As diversas quotas estipuladas para os seus sócios; 

c) Doações, legados ou patrocínios 

d) Subsídios concedidos por entidades públicas, entidades privadas, ou outra 

pessoa jurídica. 

 

Artigo 5º 

Património 

O património do Clube de Rugby Universitário do Algarve será constituído por todos os 

móveis e imóveis e por todos os seus direitos adquiridos a título oneroso, por doação, 

usufruto ou qualquer outro título de aquisição de propriedade. 

 

Artigo 6º 

Contribuição dos associados para o património social 

Os associados concorrem para o património social mediante contributo financeiro anual, 

sob a forma de quotização, nos termos estabelecidos em Assembleia Geral, sem prejuízo 

de outras prestações suplementares, designadamente a título de jóia de admissão ou taxa 

de inscrição para a prática regular de actividades desportivas. 

 

Artigo 7º 

Alienação do património 



Em caso de dissolução do Clube de Rugby Universitário do Algarve, o património será 

alienado para colmatar as responsabilidades e doado por deliberação da Assembleia 

Geral, ou na sua impossibilidade categórica, por deliberação da Direcção. 

 

 Capítulo 3  

Dos Associados – Sócios 

Artigo 8º 

Categoria de sócios 

O Clube de Rugby da Universidade tem as seguintes categorias de sócios: 

 

a) Efectivos 

b) Nominais 

c) Extraordinários 

d) Honorários 

§ único – Todos os sócios da Secção de Rugby da Associação Académica da Universidade do Algarve são considerados 

sócios extraordinários. 

 

Secção I 

Definição, direitos e deveres dos sócios 

Artigo 9º 

Sócios efectivos 

1 – Sócios efectivos são todas as pessoas singulares que se tenham inscrito e sido 

admitidas no Clube de Rugby Universitário do Algarve como praticantes regulares e 

permanentes. 

2 – A admissão dos sócios efectivos é feita pela Direcção do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve mediante preenchimento da ficha de Inscrição. 

3 – São deveres dos sócios efectivos: 

a) Cumprir as disposições estatutárias e o Regulamento Geral Interno do Clube de 

Rugby Universitário do Algarve 

b) Respeitar as deliberações dos órgãos competentes do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve. 

c) Zelar pelo bom nome e prestígio do Clube de Rugby Universitário do Algarve 



d) Aceitar e desempenhar activamente os cargos para que for eleito, nomeado ou 

designado, salvo quando apresente motivo justificado, e intervir de forma 

construtiva nas reuniões do Clube. 

4 – São direitos dos sócios efectivos: 

a) Participar nas actividades do Clube de Rugby Universitário do Algarve e usufruir 

de todas as regalias que proporcione. 

b) Assistir, intervir e votar na Assembleia Geral. 

c) Ser informado sobre o funcionamento do Clube de Rugby Universitário do 

Algarve. 

d) Eleger e ser eleito para os Órgãos Sociais 

e) Ser nomeado ou designado para cargos de representação do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve. 

 

Artigo 10º 

Sócios nominais 

1 – Sócios nominais são todas as pessoas singulares que se tenham inscrito e sido 

admitidas no Clube de Rugby Universitário do Algarve e que não se enquadram na 

categoria de sócios efectivos. 

2 – A admissão dos sócios nominais é feita pela Direcção do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve mediante preenchimento da ficha de Inscrição. 

3 – São deveres dos sócios nominais: 

a) Cumprir as disposições estatutárias e o Regulamento Geral Interno do Clube de 

Rugby Universitário do Algarve. 

b) Respeitar as deliberações dos órgãos competentes do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve. 

c) Zelar pelo bom nome e prestígio do Clube de Rugby Universitário do Algarve. 

d) Aceitar e desempenhar activamente os cargos para que for eleito, nomeado ou 

designado, salvo quando apresente motivo justificado, e intervir de forma 

construtiva nas reuniões da Secção. 

4 – São direitos dos sócios nominais: 

a) Participar nas actividades do Clube de Rugby Universitário do Algarve e usufruir 

de todas as regalias que proporcione; 

b) Assistir, intervir e votar na Assembleia Geral; 

c) Ser informado sobre o funcionamento do Clube de Rugby Universitário do 

Algarve; 



d) Eleger e ser eleito para os Órgãos Sociais; 

e) Ser nomeado ou designado para cargos de representação do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve. 

 

Artigo 11º 

Sócios extraordinários 

1 – Sócios extraordinários, são todos os antigos sócios efectivos ou sócios nominais do 

Clube de Rugby Universitário do Algarve e que tenham tido a qualidade de sócio efectivo 

ou sócio nominal por dois ou mais anos. 

2 – São deveres dos sócios extraordinários: 

a) Cumprir as disposições estatutárias e o Regulamento Geral Interno do Clube de 

Rugby Universitário do Algarve; 

b) Respeitar as deliberações dos órgãos competentes do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve. 

c) Zelar pelo bom nome e prestígio do Clube de Rugby Universitário do Algarve. 

3 – São direitos dos sócios extraordinários: 

a) Participar nas actividades do Clube de Rugby Universitário do Algarve e usufruir 

de todas as regalias que proporcione; 

b) Assistir, intervir e votar na Assembleia Geral; 

c) Ser informado sobre o funcionamento do Clube de Rugby Universitário do 

Algarve; 

d) Ser nomeado ou designado para cargos de representação do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve. 

 

Artigo 12º 

Sócios honorários 

1 – Sócios honorários são todas as pessoas singulares ou colectivas que tenha 

contribuído para o prestígio e desenvolvimento do Clube de Rugby Universitário do 

Algarve na sua existência e na prossecução dos seus fins. 

2 – Os sócios honorários são atribuídos por decisão da Assembleia Geral pela maioria 

dos presentes. 

3 – São deveres dos sócios honorários:  

a) Cumprir as disposições estatutárias e o Regulamento Geral Interno do Clube de 

Rugby Universitário do Algarve; 



b) Respeitar as deliberações dos órgãos competentes do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve; 

c) Zelar pelo bom nome e prestígio do Clube de Rugby Universitário do Algarve. 

4 – São direitos dos sócios honorários: 

a) Participar nas actividades do Clube de Rugby Universitário do Algarve e usufruir 

de todas as regalias que proporcione; 

b) Ser informado sobre o funcionamento do Clube de Rugby Universitário do 

Algarve; 

c) Ser nomeado ou designado para cargos de representação do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve. 

 

Secção II 

Poder disciplinar 

Artigo 13º 

Sanções 

1 – A aplicação das sanções será feita de acordo com o Regulamento Geral Interno a 

aprovar em Assembleia Geral.  

2- As sanções são:  

a) Advertência; 

b) Suspensão; 

c) Exclusão. 

 

Capítulo 4  

Dos Órgãos 

Artigo 14º 

Órgãos Sociais 

1 – O Clube de Rugby Universitário do Algarve é dotado dos seguintes órgãos que lhe 

asseguram o regular funcionamento: 

- Assembleia Geral; 

- Mesa da Assembleia Geral; 

- Direcção; 

- Fiscal Único. 

 



Secção III 

Assembleia Geral 

Artigo 15º 

Composição e funcionamento 

1 – Assembleia Geral é composta por todos os sócios que se encontrem no pleno gozo 

dos respectivos direitos associativos de acordo com os Estatutos e Regulamento Geral 

Interno. 

2 – Assembleia Geral reúne ordinariamente no último trimestre do ano para discussão e 

aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano seguinte, e no primeiro 

trimestre do ano para votação do Relatório Actividades e Contas do ano transacto, que 

deverá conter o parecer do Fiscal Único. 

3 – Assembleia Geral reúne extraordinariamente por iniciativa da Direcção, do Fiscal 

Único ou a requerimento de um terço dos associados no pleno gozo dos seus direitos. 

Neste ultimo caso só poderá deliberar se estiverem presentes três quartos dos 

requerentes. A convocatória deve ser, também, afixada na sede do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve.  

4 – A Assembleia Geral reúne-se para alterar os Estatutos em reunião convocada 

expressamente para esse efeito; 

5- As reuniões da Assembleia Geral serão convocadas por fixação na sede e correio 

electrónico, com pelo menos 3 dias de antecedência, mencionando-se na convocatória o 

dia, a hora e local da reunião, bem como a respectiva ordem de trabalhos.  

6 – Assembleia Geral funcionará em primeira convocatória desde que se encontrem 

presentes pelo menos cinquenta por cento dos seus associados. Trinta minutos após a 

hora marcada poderá deliberar com qualquer número de associados presentes. 

7 – Cada associado representa um voto e não é admitida a representação para efeito de 

voto. 

 

Artigo 16º 

Competências da Assembleia Geral 

São Competências da Assembleia Geral: 



a) Discutir e deliberar sobre todos os assuntos relacionados com os objectivos do 

Clube de Rugby Universitário do Algarve;  

b) Alterar os Estatutos;  

c) Aprovar e alterar o Regulamento Geral Interno;  

d) Aprovar e alterar o seu regimento;  

e) Interpretar quaisquer artigos dos Estatutos e do Regulamento Geral Interno; 

f) Aprovar o relatório de actividades e contas e o plano de actividades e orçamento;  

g) Eleger, empossar, destituir e substituir os membros dos órgãos do Clube de 

Rugby Universitário do Algarve nos termos do Regulamento Interno Geral;  

h) Pronunciar-se sobre a extinção do Clube de Rugby Universitário do Algarve; 

i) Apreciar e deliberar sobre quaisquer assuntos ou casos omissos que não estejam 

previstos, que será feito de acordo com a lei geral. 

 

Secção IV 

Mesa da Assembleia Geral 

Artigo 17º 

Composição e funcionamento 

1 – A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente, um Vice-presidente e 

um Secretário.  

2- Na falta ou impedimento de qualquer elemento da Mesa da Assembleia Geral será o 

mesmo substituído por aquele que lhe suceder hierarquicamente no órgão, elegendo-se 

de entre os presentes os elementos em falta.  

3- Compete ao Presidente da Mesa a convocação da Assembleia Geral e a direcção dos 

trabalhos. 

 

Artigo 18º 

Competências 

São Competências da Mesa da Assembleia Geral: 

a) Convocar e dirigir os trabalhos da Assembleia Geral, de acordo com os 

presentes Estatutos e Regulamento Geral Interno; 

b) Divulgar as deliberações da Assembleia Geral; 

c) Dar posse aos membros dos órgãos sociais eleitos; 

d) Exercer as demais competências previstas nos presentes Estatutos e no 

Regulamento Geral Interno 



 

Secção V 

Direcção 

Artigo 19º 

Composição e funcionamento 

1 - A Direcção é o órgão executivo do Clube de Rugby Universitário do Algarve que tem 

por atribuição assegurar a administração ordinária do património da associação e garantir 

o normal funcionamento e desenvolvimento das práticas promovidas pelo Clube de Rugby 

Universitário do Algarve. 

2 - A Direcção é provida das competências gerais necessárias ou convenientes à 

prossecução das respectivas atribuições. 

3 – A Direcção é composta entre cinco e onze membros, sempre em número impar, 

integrando um presidente um tesoureiro um secretário, sendo os restantes entre um e 

quatro vice-presidentes e directores. 

4 – Os membros da Direcção não podem abster-se de votar nas reuniões em que estejam 

presentes e cada elemento é individual e solidariamente responsável por todos os actos 

de gestão da secção, podendo ser responsabilizado nos termos legais e estatutários, 

sendo responsáveis pela actuação do órgão, salvo se não estiveram presentes na reunião 

ou expressamente houverem manifestado em acta a sua discordância. 

5 – A Associação obriga-se com a assinatura de dois membros da Direcção, sendo 

obrigatoriamente uma a do Presidente ou de quem o substitua. 

 

Artigo 20º 

Competências 

Compete à Direcção:  

a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos;  

b) Representar o Clube de Rugby Universitário do Algarve;  

c) Propor e executar o plano de actividades e orçamento;  

d) Apresentar o relatório de actividades e contas da gerência;  

e) Elaborar o seu Regulamento Geral Interno;  

f) Admitir novos associados e cobrar as quotas e as jóias de inscrição;  

g) Apresentar propostas à Assembleia Geral;  

h) Aceitar subsídios, heranças ou legados;  



i) Gerir e administrar o património e receitas do Clube de Rugby Universitário do 

Algarve;  

j) Executar as demais competências que a Assembleia Geral nela delegar; 

l) Exercer demais competências previstas nos Estatutos e no Regulamento Geral 

Interno. 

 

Secção VI 

Fiscal Único 

Artigo 21º 

Composição e funcionamento 

1 – O Fiscal Único é o órgão de fiscalização e jurisdição do Clube de Rugby Universitário 

do Algarve, sendo composto por um elemento.  

 

Artigo 22º 

Competências 

1- Compete ao Fiscal Único:  

a) Zelar pelo cumprimento dos Estatutos e Regulamento Geral Interno. 

b) Acompanhar e fiscalizar a actividade dos órgãos do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve; 

c) Pronunciar-se sobre a regularidade e acerto da actividade dos órgãos do Clube 

de Rugby Universitário do Algarve; 

d) Elaborar um parecer anual sobre o relatório de contas apresentado pela 

Direcção; 

e) Solicitar à Direcção todas as informações consideradas úteis ao normal 

funcionamento do Clube de Rugby Universitário do Algarve; 

2- A Direcção fornecerá ao Fiscal Único os elementos solicitados para o exercício das 

competências previstas no número anterior, no prazo de cinco dias, salvo motivo 

justificado.  

3- Para efeitos da alínea d) do nº 1 a Direcção tomará a iniciativa de fornecer os 

elementos necessários até quinze dias antes da Assembleia Geral prevista para o 

primeiro trimestre de cada ano. 

 

Capítulo 5 

Processo Eleitoral 



Artigo 23º 

Eleições 

1- As eleições para os órgãos do Clube de Rugby Universitário do Algarve serão 

realizadas de três em três anos.  

2- Os membros de cada órgão serão eleitos em Assembleia Geral expressamente 

convocada para o efeito, por voto secreto e directo, considerando-se eleita a lista que 

obtiver a maioria dos votos dos associados presentes.  

3- Será aprovado pela Assembleia Geral um regulamento eleitoral próprio, integrado no 

Regulamento Geral Interno que não poderá ser alterado no prazo de sessenta dias 

anterior a qualquer acto eleitoral.  

4- Os órgãos são eleitos em listas separadas, para a Direcção, Fiscal Único e Mesa da 

Assembleia Geral. 

5 – Serão eleitas para a Direcção, Fiscal Único e Mesa da Assembleia Gera as listas que 

obtiverem o maior número de votos expressos. 

6 – Os elementos eleitos para qualquer um dos órgãos do Clube de Rugby Universitário 

do Algarve exercem o seu mandato a título individual. 

7 - É incompatível o exercício de funções em mais do que um órgão do Clube de Rugby 

Universitário do Algarve 

 

 


