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,.VITORIAFUTEBOLCLUBE.ESTATUTOS.CAPiTUL

I
Denomina~ao,natureza, ambito, sede,fins e meios.Artigo
1°.
0 VITORIA FUTEBOL CLUBE, fundadoem 20 de Novembro de 1910,rege-sepelos
presentesestatutos,respectivosregulamentose legislal;aoaplicavel..Artigo
2°
0 VITORIA FUTEBOL CLUBE, que tambempode ser designadopor VITORIA DE.SETlTBAL,
ou por letras V.F.C., e urn clube desportivo, constituido como pessoa
colectiva de direito privado e declarado Instituil;ao de utilidade publica pelo seu
contributo em prol do desporto, sendo vedadas na sua actividade quaisquer.manifestal;oes
de caracterpolitico ou religioso.
Artigo 3°.
1. 0 VITORIA FUTEBOL CLUBE tern a suaserleem Sembal,na rua do Bocagen° 4
(PalacioSalema).
2. Por deliberal;aoda AssembleiaGeral e sob propostada Direcl;aoa serlesocial pode
ser transferida para outro local na cidade de Setubal podendo ainda ser criadas
delegal;oes,nucleos, filiais ou qualqueroutra forma de representa.;aodo clube no
territ6rio nacionalou no estrangeiro.
Artigo 4°
0 VITORIA FUTEBOL CLUBE terncomo fms promovera educal;aofisica, 0 fomento
e a pratica do desporto, tanto nag vertentes de formal;ao, recreac;aocomo na do
rendimento,as actividadesculturais e quanto, nesseambito, possa concorrerpara 0
engrandecimento
do desporto.
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Artigo 50.1.

.
.
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Com 0 objectivo da rea1izal;aodog fills consignados no artigo anterior e de obter os
meios destinados a prossecuc;ao dog mesmos, 0 VITORIA FUTEBOL CLUBE pode
fazer tudo 0 que considere adequado, e nao for proibido par lei, em beneficio do C1ube,
da actividade desportiva em geral e em particular do futebol, designadamente:
a) promover, relativamente as suas equipas que participem em competil;oes de
natureza profissional, a constituil;ao de sociedadesdesportivas e nelas participar;
b) exercer actividades comerciais gemincidencia directamente desportiva;
c) participar ~m sociedades com~~ciais,ainda que regu1adas.porleis espe~ia~s;
d) tomar quaIsquer outras particlpal;oes e entrar em qualsquer assoclal;oes em
participal;oes ou consorcios;
e) apoiar e participar em quaisquer outras iniciativas e empreendimentos de
caracter financeiro, inc1uindo jogos de fortuna e azar de que tenha concessao
oficial, nomeadamente 0 jogo do bingo;
f) criar e dotar fundal;oes.
2. Sem prejuizo das competencias atribuidas pelos presentes estatutos a outros orgaos,
designadamentea Direcl;ao, 0 C1ubes6 podera tomar qualquer das iniciativas previstas.
no nilmero anterior com base em deliberal;ao favoravel da Assembleia Geral, salvo
quando estiverem em causa meres aplical;oes financeiras.
3. Depende ainda de autorizal;ao ou aproval;ao da Assembleia Geral a alienal;ao ou.
-onerac;aode posiC;OeS
em s-ociedades,excepto se tiverem a natureza de meras aplicac;Oes
financeiras.
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,.CAPITULO

II

Sfmbolos -eDistinnvos.Artigo
60.0

-assenta

VITORIA FUTEBOL CLUBE tern como simbolo, urna roda de bicicleta sobre a qual
urn escudo verde e branco, contendo ao centro urna bola atravessadapOTurna
faixa com as letras V.F.C.. Este conjunto figurara dentro de uma circunferencia.encimada
par urn castelo. 0 simbolo tera ainda a ~adea-lointeriormente e a direita, uma
palma, e a esquerdauma faixa com dizeres "SETUBAL, 20-11-1910"..Artigo
70.

-transversal,

I

A bandeira do Clube e constituida por um rectangulo branco, atravessado em sentido
por tres faixas verdes, tendo ainda ao centro 0 simbolo do Clube.
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Artigo 80
1. 0 equipamentodo Clube para todas as modalidadesdesportivas,e constituido pOT
camisolas com riscas verticais brancas e verdes, tendo aposto no lado esquerdo0
emblemado Clube,calyaobrancoe meiasbrancascomcanhaoverde.
2. Alem desteequipamento,0 Clubepoderater aindaoutrosequipamentos,para adoptar
segundoas exigenciasregulamentares,preferencialmentecom a utilizayao das cores
tradicionaisdo Clube.
Tambem0 Clubetera fatos de treino, tendo asletrasV.F.C. eo respectivoemblema.
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Artigo 90

.
I

.sociedade

1. A~ sociedadesdesportivaspromovidas pelo Clube devem adoptara denomi~yao
VITORIA FUTEBOL CLUBE, acrescidadas especificayoesque, nos termos legros,
identifiquem0 respectivoobjecto.
2. Devem ainda adoptar0 simbolo, bandeirae equipamentomencionadosnos artigos
anteriores,gemprejuizo das especificayoesnecessarlaspara efeito da identificayao da
e respectivoobjecto.
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.S6cios
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SECf;lo I
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~dmissao e classifica~ao
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.

--~~,
~Ut

ou

100

.singulares

-

.

.de

.~" .~tiva

1. Podemadquirir a qualidadede s6cios do VITORIA FUTEBOL CLUBE as pessoas
e colectivas que.s~j~ propostase~sa~isfa~amos requ~sitosprev~s~o~
nos
presentesestatutos, gem distInyao de ascendencla,sexo, ra~a, lIngua, temtono de.
origem, religiao, convicyoespoliticas ou ideo16gicas,instru~ao,situayaoecon6micaou
condiyaosocial.
2. Nao podem seTadmitidas como s6cios as pessoassingulares ou colectivas que

it
,

i

FUTEB_OLCLUBE, ou as quais, pelo seu comportamento,nao seja reconhecida
idoneidadepara seremsociosdo Clube.
3. A admissaode s6cios ou a readmissaode antigos socios,competea Direcl;ao, gem
prejuizo do disposto nos presentes estatutos, sendo objecto de regulamental;ao

1

4. No casode readmissaoa retoma do antenornumerode assocladoso se venficara se,

[.

entretanto,nao river havido Jugar a renumera'(ao,comorme 0 nO2 do artigo 54° e.mediante
a liquidal;aodospagamentosem£alta..5:
Semrrej.uizo do ?isp~stono,no 4 do artigo.53°, nao seraconsiderada,em qualquer
clIcunstancla,a duphcal;aodo numerode assoclado.I
Artigo 11°.1.

.
.
.

Os s6ciosdo VITORIA FUTEBOL CLUBE repartem-sepelasseguintescategorias:
,

I

a)efectivos;
b) auxiliares;
c) empresa;
d) correspondentes;
e)merlto
t) honorarios.

-A.
,-

2. Saos6ciosefectivosos maioresde 16 anosde idade.
3. Saosociosauxiliaresos menoresde 16 anosde idade.
Sao socios empresatodas as pessoascolectivas, qualquer que seja a xespectiva
natureza,admitidascomo sociosdo clube.
5.
Sao
s6cios
as pessoassingularesou colectivas,com residenciaou
sede
a mais
decorrespondentes
40 kIn de Sembal.

.

6. S.aosocios de menta os socios do clube que a este tenhampxestadoxelevantes
-servll;os

I

.Mesa

8

7. sao s6cioshonorarios os s6cios que ao VITORIA FUTEBOL CLUBE ou a causa
desportivaem geraltenhamprestadorelevantesservi~os.
8. -Eda competenciada AssembleiaGerala concessaodascategoriasde socia de merito
e honorarios,mediantepropostafundamentadada Direc~aosobparecernao vinculativo.
do ConselhoVitoriano.
9. Aos socios de merito e honorarios, sera atribuido cartao especial proprio da
concessaohonorifica com direito a camarotee diploma assinadopelos Presidentesda
da AssembleiaGeral e da Direcl;ao.
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SEC<;A-OIII
Dir_eitos ~ deY~r~s dos s6ciosI
Artigo 120-1.
Sao direitos dog s6cios:I
A) EFECTIV_OSI

-b)

-g)

II

a) Participar nas Assembleias Gerais do _Clube,llpIesentar pIOpostaS,mtervir na
discussao e VOtar;
Eleger os Orgaos Sociais;I
c) Ser eleito para os Orgaos Sociais ap6s 180 (cento e oitenta) dias da data da sua
admissao ou readmissao como s6cio;
d) Requerer a convoca~ao de Assembleias Gerais Extraordinarias, nos termosI
previstos nos presentesestatutos;
e) Examinar os livros, contas e demais documentos relativos ao exercicio anterior,-nos
oito dias anteriores Ii data estabelecidapara a Assembleia Geral respectiva;I
1) Propor a admissao de s6cios e recorrer para a Assembleia Geral das delibera~5es
da Direc~ao que tenham rejeitado a proposta;
Solicitar por escrito aDs Orgaos Sociais infom1a~Oese esclarecimentos, hemI
como apresentarsugest5esuteis para 0 Clube;
h) Requerer Ii Direc~ao a suspensaodo pagamento de quotas, com fundamento em
motivo devidamente justificado;I
i) Receber e USaf as distin~5es honorificas e galard5es previstos nos presentes
Estatutos;
j) Requerer a exonera~aode s6cio;I
1)
~ii:~~7;~~ de~~$_4eI

B) AUXILIARES
Todos os pIevistos no nUmero anterior, liexcep~ao do disposto nas alineas b), c), d), e),I
f) e g), sendo que em rela~ao Ii alinea a) apenaspoderao intervir na discussao sendofues, no entanto, vedado 0 direito a VOiD.I
C) EMPRESA

II

Todos os previs-tosno nUmero-wn, Ii excep~aoda alinea c).

D) _CORRESPONDENTES
Todos os previstos no nUmero urn a excep~ao da alinea c) para os s6cios
correspondentes que sejam pessoascolectivas.
E) MF-R1TO E HONORARIOS
Todos os previstos para os s6cios efectivos e ainda os consignados no nUmero 9 do
artigo 110.

I

2. Os s6cios empresa apenas tern direito a urn voto e representam-sena Assembleia
Geral mediante carta mandatando 0 representanteque exercera0 direito de voto.
3. Os s6cios func-ionanos do clube nao -poderaoser eleitos para osOrgaos Sociais.

r

Artigo 130

I
I

I

I
-orienta~ao

I

I

as s6cios esmo adstritos aDs seguintesdeveres:
a) honrar 0 Clube e contribuir para 0 seuprestigio:
b) pagar pontualmente as quotas ou outras contribui~oes que lhe sejam exigiveis
nos termos estatutarios, nao devendo estar em atraso no pagamento de mais de
c) ::~;~:ar
com zelo, assiduidade e honestidade os cargos ou quaisquer
fun~oes para que tenham sido e1eitosou nomeados;
d) curn~rir- e acat.ar.as dispos.i~~esestat,u~ariase regulamentares e as delibera~oes
dog orgaos SOCIalS
e as decisoes dog dirigentes;
e) aceitar 0 exercicio dog cargos para que tenham sido eleitos ou nomeados e
exerc~-los com exemplar conduta moral e civica e em conformidade com a
defmida pelos 6rgaos sociais do Clube;
f) zelar pela coesao interna do Clube;
g) mantel impecavel comportamento moral e disciplinar de forma a nao prejudicar
os -legitimos intere5ses do VITORIA FUTEBOL CLUBE, norneadamente
defendendo e zelando pelo patrim6nio do clube;
-h) comunicar aos servi~os do Clube todas as altera~oesjulgadas necessariaspara a
actualiza~ao da base de dados associativa, nomeadamente mudan~as de
residencia e novos contactos.
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Artigo 1Ao
I

I
-3.

I
I
I
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I
I

1. As quotas a pagar pelos s6cios serao fixadas em Assembleia _Geral, mediante
proposta da DirecCj:aocom parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar.
2. Poderao existir varios escaloesde quotas em funCj:aodos lugares a ocupar no Esmdio,
cabendo aDss6cios escolher 0 escalao em que se pretendem integrar.
SaDisentos do pagamento de quotas os s6cios honorarlos a quem se fua a oferta do
competente diploma, que sera assinado pelos presidentes da Mesa da Assembleia Geral
e DirecCj:ao.
4. Em casos devidamente fundamentados e de acordo com 0 artigo 12°, os s6cios que
estiverem no p1eno gozo dog seus direitos e deveres podem requerer a suspensao
temporana do pagamento de quotas, nomeadamente pOTrazoes do curnprimento de
servi~o militar, desemprego, doenCj:a
prolongada desde que devidamente comprovada,
ausencia do pais, mas em qualquer circunstancia nunca pOTurn periodo superior a 1
(urn) anD podendo, no entanto, este periodo seTrenovavel pOTigual periodo de tempo
desde que 0 pedido para tal seja devidamente fundamentado e aprovado pela DirecCj:ao
do Clube.
5.0 socio que nao efectuar 0 pagamento de quotiza~ao no prazo de 6 (seis) meses apos
0 seu vencimento perdera a sua qualidade de socio bastando, para tal, delibera~ao da
Direc~ao nesse sentido ainda que, previamente, este tenha de seTouvido em relaCj:aoIi
perda desta qualidade e tendo sempre em considera~ao0 disposto no nUmero anterior.

SEc-c;AoID
Disciplina

.

I

Artigo 15°

I

1. -Oss6cios estao sujeitos a disciplina desportiva em geral, e a disciplina clubista de urn
particular, devendo observar nas relaCj:oes
com os seus consocios, e com os 6rgaos
sociais do Clube, as boas normas de educa9aoque aetica desportiva impoe e cumprir os
deveres impostos pelos presentesEstatutos nomeadamenteno que 0 respeita Ii alinea g)
do artigo 13°.
2. As san~oesa aplicar aDs socios que violem aquela disciplina, transgridam as regras
daeduca9ao e respeito ou dequalquer forma violem os seusdeveres,serao as seguintes:
a) advertencia;
b) repreensaoverbal ou escrita;
c) suspensaode direitos ate urn anD;
d) expulsao.
3. A aplicaCj:aodas san~oesprevistas no n1imeroanterior, pressupoe a instaura9ao de urn
processodisciplinar, em que sera nomeado -urnrelator e asseguradoao s6cio 0 direito de
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defesa, sendo a sua instaura<;aoe a aplica<;aoda san<;aoda competencia do Conselho
Fiscal e Disciplinar.
A. Podera haver recurso do S6cio para a Assembleia Geral nos casos das alineas c)e d).

SEC.f;A-OIV
Primios-c Disti~o-cs
Artigo 1.60
1. Aos s6cios com 25, 50 e 75 anos de inscri<;ao ininterrupta, serao concedidos
emblemas especiais em prata, ouro e "diamante", respectivamente, contendo, ainda a
palavra "Dedica<;ao" e correspondente diploma assinalando a distin<;ao, alem de que
passarao a ter direito a cartao de associado com indica<;ao expressa da distin<;ao

I

concedida.
2. Aos atletas que tenham prestado no Clube a sua colabora<;aodesportiva durante 10
anos consecutivos, serao conferidas medalhas de prata com 0 distico "Dedica<;ao",
contendo ainda 0 emblema do Clube.
3. As distin<;oes previstas nos nUrneros anteriores serao conferidas nag festas de
aniversario do Clube ou outras que a Direc<;aoconsidere como relevantes.
A. Alem das distin<;oesreferidas, outras poderao seTconcedidas a atletas, colaboradores
ou s6cios que se notabilizem nas praticas desportivas ou pela sua dedica<;aoao Clube
mediante proposta votada na Direc<;ao.
.I

CAPITULO

IVI

Orgios sociaisI

SEC<;AO
I
Disposi~oes geraisI

Artigo170I
I. Sao 6rgaos sociais do VITORIA FUTEBOL CLUBE-:
a)
b)
c)
d)

I

a Assembleia _Geral;
a Direc<;ao;
0 Conselho Fiscal e Disciplinar;
0 Conselho Vitoriano. I

I

"'~,

2. Consider~se, para os efeitos dog presentes Estatutos, titulares ou membros dos
orgaos sociais os titulares dog orgaos discriminados no nUmero anterior, com excep~ao
dogsocios, como mis, enquanto membros da AssembleiaGeral.
Artigo 180
1. -Os membros dog orgaos sociais devem cumprir e fazer cumprir os estatutos e
regulamentos do Clube e exercer os respectivos mandatos com a maior dedica~ao e
exemplar comportamento civico e moral.
2. Os membros dog orgaos sociais sao solidariamente responsaveis pelas delibera~oes
destes,salvo quando hajam feito declaralj:aode voto de discordancia registada em acta
de reuniao em que a delibera~ao for tomada ou na primeira a que assistam, em caso de
ausenciacomprovada naquela.
3. A responsabilidade referida no nUmero anterior cessalogo que em Assembleia Geral
sejam aprovadas as delibera~oes tomadas, salvo se vier a verificar-""se terem sido
adoptadascom dolo ou fraude.
A. Deve 0 C1.ube,quando obrigado a indemnizar pOTprejuizos resultantes de deliberalj:ao
de orgao social em viola~ao da lei ou dog estatutos, exercer 0 direito de regresso contra
os respectivos membros.
5.Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral tomar as providencias
necessarias Ii execu~ao do disposto no nUrnero anterior, convocando uma reuniao
extraordinaria da Assembleia Geral, em que a proposta respectiva sera objecto de
aprecialj:aoe votalj:ao.

I
I

I

Artigo 190

I

1. 0 mandato dog titulares dog orgaos sociais e de tres anos.
Sem prejuizo do regime constante dog presentes estatutos em materia de cessalj:ao
antecipada de mandato, os titulares dog orgaos sociais mante~se em fun~oes de gesmo
ate posse dog respectivos sucessores.I

-2.
I

Artigo 200

I

I

..

1. 0 mandato cessa antecipadamente pOT moTte, impossibilidade fisica, perda da
qualidade de socio, perda de mandato nos casos previstos estatutariamente, situalj:ao de
incompatibilidade, rentmciaoudestitui~ao.
2. Para alem dog casos expressamente previstos nos presentes estatutos, constituemI
causade perda do mandato da totalidade dos titulares do respectivo orgao social:

I
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a) quanto a Mesa da Assembleia Geral e a Direc~ao, a cessa~aodo mandato da maioria
dog seusmembros;
b) quanto ao Conselho Fiscal e Disciplinar, a cessa~ao do mandato da maioria dog
respectivos membros, depois de chamados a efectividade os suplentes;
c) quanto ao Conselho Vitoriano, a cessa~aodo mandato da maioria dog seus membros
eleitos.
Artigo 210
1. Salvo os casos previstos nos presentes estatutos, a qualidade de titular de urn 6rgao
social do VITORIA FUTEBOL CLUBE e incompativel com a qualidade de titular de
outro.
2. A qualidade de titular de urn 6rgao social do VITORlA FUTEBOL CLUBE e Binda
incompativel com 0 exercicio de fun~oes em outros clubes congeneres ou em
sociedadesdesportivas por estespromovidas.
3. 0 disposto no n(unero anterior nao se aplica ao exercicio de fun~oes em clubes
desportivos ou em sociedades desportivas promovidas pOToutro clube, quando nao se
dediquem, e enquanto nao se dedicarem, a qualquer modalidade profissional praticada
pelo VITORIA FUTEBOL CLUBE ou pOTsociedades desportivas por si promovidas,
assim como pOTclube-satelite.
4. A qualidade de titular de 6rgao social do VITORIA FUTEBOL CLUBE e ainda
incompativel com 0 exercicio de fun~oes em sociedades comerciais de que outro clube
seja, directa ou indirectamente, s6cio ou accionista, salvo ocorrendo a situa~ao referida
no nUmerotres.
5. Nenhurna candidatura a titular de 6rgao social do VITORIA FUTEBOL CLUBE pOT
quem se encontre em situa~ao geradora de incompatibilidade em caso de elei~ao pode
seTadmitida.
6. A superveniencia relativamente a titulares de 6rgaos sociais do VITORlA FUTEBOL
CLUBE, de situa~oes de incompatibilidade determina automaticamente a perda do
respectivo mandato.
Artigo 220
1. A renimcia e apresentada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, salvo se for
este 0 renunciante, caso em que e apresentada ao Presidente do Conselho Fiscal e
r

Disciplinar.

I

2. 0 efeito da rentincia 000 depende de aceita~ao e produz-se no ultimo dia do mes

I

seguinte aquele em que for apresentada,excepto se entretanto se proceder a substitui~ao
do renunciante. I

I

~:

3. Em caso de renlmcia, individual ou colectiva, que constitua causa de cessaftaodo
mandato da totalidade dog membros do orgao social, a renimcia so produzira efeitos
com a posse dog respectivos sucessores,excepto se entretanto for designada a comissao
prevista no artigo 240 dog presentes estatutos.
Artigo 230
A revoga9ao do mandato dog orgaos sociais e da competencia da Assembleia Geral em
reuniao expressamenteconvocada para 0 efeito.
Artigo 240
1. Se se verificar causa de cessa9ao de mandata dog orgaos sociais ese, convocadas
eleiftoes, nao houver candidaturas, cleve 0 Presidente da Mesa da Assembleia Geral
designar uma comissao de gestao ou uma comissao de fiscalizaftao, ou ambas,
compostas por nUmero impar de socios efectivos, para exercerem as fun90es que cabem
respectivamente a Direc9ao e ao Conselho Fiscal e Disciplinar.
2. Quando 0 Presidente da Mesa da Assembleia Geral pretender fazer uso dog poderes
previstos no nlunero anterior, devera previamente proceder a auscultaftao do Conselho
Vitoriano.

:

SEc<;lo II
Assembleia Geral
Artigo 250
A Assembleia Geral e a reuniao de todos os socios que estejam no plena gozo dog seus
direitos associativos e nela possam participar consistindo esta no poder supremo do
Clube.
Artigo 260
1. Compete a Assembleia Geral:
a) alterar os estatutos do Clube e velar pelo seucumprimento;
b) eleger e destituir os orgaos sociais;
c) deliberar sobre as materias previstas nos nUmerosdois e tres do artigo 50;
d) fixar ou alterar, mediante proposta da Direcftao, 0 montante das quotas a pagar pelos

socios;

e) deliberar sobre a readmissao de s6cios que tenham sido expulsos;
f) conceder as distin~oes que nos temlOS estatutarios e regulamentares sejam da sua

competencia;

g) apreciar e aprovar 0 or~amento de receitas e de despesas,com 0 respectivo pIano de
actividades e os or~amentos suplementares,se os houver;
h) apreciar e votar 0 relatorio da gestao e as contas do exercicio, bem como 0 parecer do
Conselho Fiscal e Disciplinarrelativamente acada ano economico;
i) autorizar a Direc~ao a realizar emprestimos e outras opera~oesde credito cujos prazos
de liquida~ao ultrapassem 0 do respectivo mandato;
j} autorizar, mediante proposta fundamentada da Direc~ao, a aquisi~ao ou aliena~ao de
im6veis, bem como garantias que onerem bens imoveis ou consignem rendimentos
afectos ao Clube;
1) exercer os demais poderes que the sejam conferidos pelos estatutos ou pela lei.
2. Salvo disposi~ao em contrario dog presentesestatutos, as delibera~oesda Assembleia
Geral sao tomadas pOTmaioria de votos dog associadospresentes.
Artigo 270
As reunioes da Assembleia Geral sao eleitorais e comuns e ambas podem seTordinarias
ou extraordinarias.
Artigo 280

.

1. A Assembleia Geral eleitoral retme ordinariamente de tres em tres anos, para elei~ao
da respectiva Mesa, da Direc~ao, do Conselho Fiscal e Disciplinar e dog membros que
the cabe eleger para 0 Conselho Vitoriano.
2. A reuniao ordinaria da Assembleia Geral eleitoral devera ocorrer ate 31 de Mar~o do
ano em que cleva ter lugar, sendo a respectiva data marcada pelo Presidenteda Mesa da
Assembleia Geral.
Artigo 290I
1. A Assembleia Geral eleitoral retme extraordinariamente para proceder a elei~oes,
verificando-se causa de cessa~aoantecipada de mandato de 6rgao social.I
2. Deve 0 Presidente da Mesa convocar a Assembleia Geral eleitoral para data nao
posterior a trinta dias sobre a ocorrencia da referida causa.

III

Artigo 300
1. A Assembleia Geral eleitoral funciona sem debate, nela se procedendo apenas a
votac;ao,por voto secreto.
2. 0 funcionamento da Assembleia Geral e1eitorale dirigido pelo Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, coadjuvado pelos restantesmembros da Mesa e por urn.representante
de cada lista concorrente.
3. A Assembleia Geral eleitoral realiza-se, em principio, nas instalaifoes do C1ube,
podendo existir varias mesas de voto.
4. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral proclamar os eleitos e dar-lhes
posse, logo ap6s 0 apuramento dogresultados eleitorais.
Artigo 310
1. As Assembleias Gerais eleitorais serao convocadas de modo a que, entre 0 dia da
publicaifao e 0 da votac;ao,nao se contando nem aquele nem este, decorram pelo menos,
quinze dias completos.
2. As candidaturas sao apresentadasate ao setimo dia que preceda a data marcada para a

eleic;ao.

3. As candidaturas terao de ser propostas por pe10 menos cinquenta s6cios com
capacidade eleitoral no pleno gozo dos seus deveres consignados nos presentes
Estatutos e devem ser acompanhadasde termos de aceitaifao dos candidatos.
4. As candidaturas indicarao 0 mandatario da lista ao Presidente da Assembleia Geral.
s. Compete ao mandatario representar perante 0 Presidente da Assembleia Geral a lista
proposta e represenm-la igualmente em todos os actos no decurso do periodo eleitoral.
6. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral admitir os candidatos e
verificar a suaregularidade.
7. 0 Presidente da Mesa da Assembleia Geral pode dar 0 prazo de 48 (quarenta e oito)
horas para a correcc;ao de qualquer deficiencia na apresentac;aodas candidaturas,
notificando, para 0 efeito, por qualquer modo, 0 mandatario.
Artigo 320I
1. As eleic;oes da competencia da Assembleia Geral far-se-ao por lista completa,
considerando-seeleita a lista que obtiver mais votos do que qualquer das outras.
2. As listas para os Corpos Sociais indicarao 0 cargo a que carla proposto se candidata.

IIII
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Artigo 330
A Assembleia Geral comwn funciona ordinariamente duas vezes em cada ano nos
periodos e para os fms a seguir indicados:
.a)

Durante 0 mes de Novembro para aprovar 0 or~amento de receitas e despesas
elaborado pela Direc~ao;
b) Ate 31 de Outubro de cada ano, para discutir e votar 0 relat6rio de gestao e contas
do exercfcio findo e os competentes relat6rio e parecer do Conselho Fiscal e

Disciplinar.
Artigo 340
1. Extraordinariamente, a Assembleia Geral comum relme-se em qualquer data:
a) pOI iniciativa do Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
b) a pedido da Direc~ao ou do Conselho Fiscal e Disciplinar;
c) a requerimento de pelo menos cern s6cios efectivos, no pleno gozo dos seus direitos.
2. No caso da alinea c), a Assembleia nao pode reunir gem a presen~a de pelo menos
dois ter~os dog s6cios requerentes.
Artigo 350 ..
1. As Assembleias Gerais serao convocadas pOI meio de anlmcio inserto nwn jornal
local, com a antecedenciaminima de oito dias, se 0 prazo nao clever ser diferente pOT
disposi~ao dog presentesestatutos.
2 .As Assembleias Gerais comuns s6 podem funcionar, em primeira convoca~ao, com a
presen~ada maioria absoluta dog s6cios com direito de voto; quando tal nao se verificar,
funcionarao meia bora depois, em segunda convoca~ao, seja qual for 0 nUmero de
s6cios presentes,se 0 aviso convocat6rio assim0 determinar.
3. Nas Assembleias Gerais comuns havera urn periodo de trinta minutos para tratar de
assuntos nao contidos na ordem de trabalhos, porem gemefeitos deliberat6rios.

r

Artigo 36°
I. A Mesa da Assembleia GeraI tern a seguinte composiyao: Presidente, Vice-Presidente
e dois Secretarios.
2. Sem prejuizo do disposto na aIinea a) do n° 2 do artigo 20°, as vagas que se
verificarem serao preenchidas por cooptayao sujeita a ratifica<;ao na primeira
Assembleia Geral comum que ocorrer.
Artigo 37°
1. 0 Presidente da Mesa da Assembleia Geral tern as seguintes competencias:
a) convocar a Assembleia GeraI, fixando a respectiva ordem de trabaIhos;
b) proclamar os s6cios eleitos para os respectivos cargos, e dar-lhes posse, mediante
auto que mandara lavrar e que assinara;
c) praticar todos os outros actos que sejam da sua competencia nos termos estatutarios
I
.I
ou egals.
2. 0 Presidente e substituido, nas suas faItas e impedimentos, pelo Vice-Presidente; na
faIta ou impedimento deste, pelos restantesmembros da Mesa, segundo a ordem pOI que
ficaram indicados na lista em que houveram sido eleitos; na faIta ou impedimento de
todos, sera 0 Presidente substituido pelo Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar ou
por quem fizer as suas vezes.
3. Aos secretarios compete coadjuvar 0 Presidente e elaborar as aetas.

SEC<;Xo III
,,-;

Direc~io
Artigo 3 go

1. A Direcyao e composta pOt urn Presidente, por tres ou cinco Vice-Presidentes, por
urn Tesoureiro e por quatro ou seis Directores.
2. Sem prejuizo do disposto na alinea a) do n° 2 do artigo 20°, as vagas que se
verificarem serao preenchidas pOT cooptayao sujeita a ratifica<;ao na primeira
Assembleia Geral comurn que OCOrrer.

III
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Artigo 39°
1. A Direc~ao e 0 6rgao colegial de administra~ao do VITORIA FUTEBOL CLUBE e
tern pOTfun~ao geral de prornover e dirigir as actividades associativas, praticando os
actos de gestao, representa~ao,disposi~ao e execu~ao de delibera~oes de outros 6rgaos,
que se rnostrem adequados para a realiza~ao dog fins do Clube ou para aplica~ao do
estabelecido nospresentes Estatutos.
2. A Direc~ao tern os mais amplos poderes de gestao competindo-lhe, designadamente:
a) definir e dirigir a politica do Clube;
b) superintender no exercicio, directo ou indirecto, pelo VITORIA FUTEBOL
CLUBE, de actividades comerciais;
c) designar, entre os s6cios, os representantes do VITORIA FUTEBOL CLUBE
nas assembleias gerais das sociedades desportivas e cornerciais previstas no
artigo 5°, e dar-ihes, se assim 0 entender, instru~oes, hem como designar
quaisquer titulares de 6rgaos que 0 VITORIA FUTEBOL CLUBE tenha 0
direito de indicar nag referidas sociedades;
d) fomecer ao Conselho Fiscal e Disciplinar quaisquer elementos pOT este
solicitados;
e) arrecadar as receitas e ordenar as despesas, em conformidade com as normas
or~amentais;
t) apreciar as propostas de admissao de s6cios, autorizar as mudan~as de categoria
e exclui-los, nos termos dos presentesEstatutos;
g) admitir, dispensar pessoal e determinar-ihes as fun~oes, categorias e
remunera~oese exercer soble 0 mesmo 0 poder disciplinar;
h) representar 0 Clube nos 6rgaos associativos e federativos ou delegar a mesma
representa~aoem s6cios de reconhecida idoneidade;
i) incentivar, apoiar e dinamizar a cria~ao de delega~oes, nucleos e filiais no
territ6rio nacional ou no estrangeiro.
3. A designa~ao de representantes em Assernbleias Gerais, prevista na alinea c) do
nilmero anterior, parle reportar-se a todas as reunioes que ocorram em periodo que nao
exceda tres anos, e pode referir-se sucessivamente a diversos s6cios, cabendo, em
qualquer desses casos, ao Presidente da Direc~ao, ou a quem 0 substituir, emitir as
cartas mandadeiras para carla reuniao.
4. A Direc~ao deve, nos termos estatutanos, submeter a Assembleia Geral para
aprova~ao 0 or~amento anual, 0 relat6rio de gestao e as contasdo exercicio.

Artigo 400
1. As reuni5es da Direc'iao serao presididas pelo respectivo Presidente ou, nag suas
faltas, ausencias ou impedimentos, pelo Vice-Presidente pOI sidesignado.
2. A Direc'iao, salvo no mes de Agosto, relIne, pelo menos, duas vezes pOI mes ou
semple que tal seja decidido pelo seu Presidente ou pOt urn ter'io dog seus membros,
devendo semple set elaborada Acta.
3. A Direcjj:ao nao pode reunir gem que esteja presente a maioria dog seus membros em
efectividade de funjj:oes e as suasdelibera~5es sao tomadas pela maioria dog votos dog
membros presentestendo 0 Presidentevoto de qualidade.
4. 0 VITORIA FUTEBOL CLUBE obriga-se pela assinatura de dois membros da
Direc'iao, urn dog quais 0 Presidente ou urn Vice-Presidente, gem prejuizo da
constitui~ao de procuradores.

SECC;AOIV
Conselho Fiscal e Disciplinar
Artigo 410
1. 0 Conselho Fiscal e Disciplinar e composto par tIes membros efectivos; Presidente,
Vice-Presidente e Relator.
2. Havera dois membros suplentes.
Artigo 420
1. Compete ao Conselho Fiscal e Disciplinar:
a) dar parecer soble qualquer assuntoproposto pel a Direc'iao;
b) dar parecer soble 0 relat6rio de gestao e as contas do exercicio e demais docurnentos
de presta'iao de contas;

c) fiscalizar os actos administrativos e financeiros da Direc~ao, procedendo ao exame
peri6dico dog docurnentos contabilisticos do Clube e verificando a legalidade dog
pagamentos efectuados, assim como das demais despesas;
d) proceder a analise de participa~oes ou queixas disciplinares que the forem
apresentadaspela Direc~ao, ou por, urn S6cio efectivo, contra qualquer socio do Clube,
mesmo que 0 visado seja membro de qualquer dog 6rgaos sociais em exercicio,
promovendo, quando for caso disso, por iniciativa propria ou no seguimento das
participa~oes ou queixas, a instaura.;ao de processo disciplinar e deliberando, por
maioria dog membros em efectividade de fun.;oes, no que respeita a aplica~ao da
respectiva san~ao, observando-se, caso 0 arguido seja membro do proprio Conselho
Fiscal e Disciplinar, que nem aquele pode participar na instru~ao do processo
disciplinar, nem na vota.;ao sobre a aplica.;ao da sanl;ao, nem conta como membro do
6rgao em efectividade de fun.;oes para a determina.;ao da referida maioria;
e) obter da Direc.;ao, as informal;oes e esclarecimentosque tenha por necessanossobre
quaisquer opera.;oes de relevancia econ6mica ou financeira, realizadas ou em curso,
desde que, na sequencia da fiscalizal;ao e analises efectuadas, como preceituado na
alinea c) deste nUmero, tenham surgido duvidas quanto a sua adequa.;aoaos interesses
do Clube;
f) participar a Direc.;ao quaisquer irregularidades, ou indicio delas, que tenham
detectado no exercicio das Silas funl;oes e que sejam susceptiveis de imputal;ao a
empregados ou colaboradores do Clube, para que a Direcl;ao ordene as averigua.;oes
necessarias a confirma.;ao e identifica~ao dog autores, e promova 0 que caiba para a
devida responsabilizal;ao;
.
g) participar nag reunioes de Direcl;ao, sempre que 0 entenda, porem gem voto
deliberativo.
2. Os membros do Conselho Fiscal e Disciplinar sao pessoal e solidariamente
responsaveis com 0 infractor pelas respectivas irregularidades, se delas tiverem tornado
conhecimento e nao tiverem adoptado as providencias adequadas.
Artigo 430
1. 0 Conselho Fiscal e Disciplinar nao pode reunir gem que esteja presente a maioria
dog sellS membros em efectividade de fun.;oes e as suas delibera.;oes sao tomadas por
maioria dog votos dog membros presentes.
2. As vagas que se verifiquem no Conselho Fiscal e Disciplinar sao preenchidas pela
passagem de suplentes a efectivos, segundo a ordem por que se encontrem indicados na
lista em que os membros houverem sido eleitos.

3.0 Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar e substituido, nag suasfaltas, ausencias
e impedimentos, pelo Vice-Presidente, ou, nao 0 havendo, por quem 0 Presidente tiver
designado, ou ronda, na falta de designa((ao,por quem 0 proprio Conselho indicar.
4. 0 Conselho Fiscal e Disciplinar pode ser convocado pelo seu Presidente ou pela
maioria dog seus membros.

.

SEC(:-'AO V
Conselho Vitoriano
Artigo 440
0 Conselho Vitoriano e composto:
a) pelos Presidentes da Mesa da Assembleia Geral, da Direc((ao e do Conselho Fiscal e
Disciplinar, em fun((oes;
b) pelos antigos Presidentes da Mesa da Assembleia Geral, da Direc((ao e do Conselho
Fiscal e Disciplinar que tenham completado, pelo menDs, urn mandato; considera-se
mandato completo p;;tra0 periodo previsto para 0 exercicio da fun((ao, inclusive quando
eventual interrup((ao foi determinada por razoes de altera((aoestatutaria;
c) por 10 (dez) socios efectivos eleitos pela Assembleia Geral Eleitoral.
Artigo 450
1. Compete ao Conselho Vitoriano:
a) dar parecer sobre quaisquer assuntos de interesse para 0 Clube, a solicita((ao da
Direc((ao;
b) apresentar sugestoes it Direc((ao e ao Conselho Fiscal e Disciplinar sobre questoes
relevantes da actividade do Clube;
c) dar curnprimento as atribui((oes estatutariasque the sejam expressamentecometidas;
d) aprovar e modificar 0 seuregimento
2. 0 Presidente do Conselho Vitoriano sera eleito de entre os seus membros, na sua
primeira reuniao subsequenteit elei((ao.
3. As reunioes do Conselho Vitoriano sao convocadas pelo respectivo Presidente, ou
pela maioria dog seus membros.

,

4. 0 Conselho Vitoriano nao pode reunir gem que esteja presente a maioria dog gens
membros ou a maioria dog membros eleitos em Assembleia Geral confornle a alinea c)
do Artigo 44°.

,

CAPITULO V
Actividade economico-financeira
Artigo 46°
1. A contabilidade da gesmo economico-financeira sera efectuada de acordo com 0
PIano Oficial de Contabilidade, com as adapta~oes que constem das normas
contabilisticas aplicaveis as actividades desportivas.
2. As despesasdo clube visam unicamente a prossecu~aodog sellSfins e a manuten~ao,
directa ou indirecta, das suas actividades.
3. Sem prejuizo do disposto no presente artigo, as despesasordincirias e extraordincirias
nao poderao exceder, em carla ano economico, as receitas totais or~amentadas, salvo
autoriza~ao expressada Assembleia Geral.
4. A angaria~aode fundos, seja qual for 0 fim a que Se,destinem, mediante donativos ou
subscri~oes, por intermedio de socios, individuais ou constituidos em comissoes, carece
de autoriza~ao da Direc~ao.
5. Pode haver or~amentos suplementares.

Artigo 47°
I. A Direc~ao devera submeter a Assembleia Geral ate 30 de Novembro, 0 or~amento
de receitas e despesas para 0 ano economico seguinte, acompanhado do pIano de
actividades.
2. A gesmo or~amenta1deve ser conduzida de fornla rigorosa e transparente.

~~-
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Artigo 480
1. A Direc<;aoelaborara e submetera a Assembleia Geral, ate 31 de Outubro, 0 relatorio
de gestao, as contas do exercicio, hem como os demais documentos de presta<;aode
contas referentes ao exercicio economico anterior, acompanhados do relatorio e parecer
do Conselho Fiscal e Disciplinar.
2. 0 relatorio de gestao, as contas do exercicio e os documentos referidos nos nfuneros
anteriores, devem ficar Ii disposi<;aodos socios, a partir do oitavo dia anterior Ii data
fixada para a Assembleia Geral ordinaria em que serao apreciados e votados.
Artigo 490
1. Os membros da Direc<;ao sac pessoal e solidariamente responsaveispelo aumento da
situa<;aoliquida negativa do Clube que ocorrer entre a data do inicio e a do termo do
respectivo mandato, salvo se tiver havido autoriza<;aoprevia da Assembleia Geral.
2. 0 VITORIA FUTEBOL CLUBE obriga-se a reembolsar os mutuarios de
emprestimos concedidos ao Clube e a substituir os avalistas pelos avales que tenham
sido prestados, logo que os mutuarios ou avalistas cessemas suasfun"oes no Clube.
3. Os membros da Direc<;ao sac pessoal e solidariamente responsaveis pelo
cumprimentos das obriga<;oesreferidas no nUmero anterior.
Artigo 500
0 produto da aliena<;aode hens imoveis pertencentes ao patrimonio do Clube, sera
sempre consignado a ac<;oesde natureza estrutural, como tal defmidas anualmente no
or<;amento,ou a opera"oes de diminui<;ao do passivo do Clube.
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Capitulo VI
~

.

Sec~oes

Desportivas

Artigo
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possibilidades
2.
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quaisquer
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VITORIA
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FUTEBOL
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CLUBE,
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a

com

as

dirigidas

da gerencia

par

coordenadores

os quais

curnprimento
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sua

poderao
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de

agregar
mas

que

Secc;ao,

nomeados

os auxiliares

que

deverao

submetidos

ser

pela
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Ii
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3. A organizac;ao
a aprovar
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do Clube.

indispensaveis
aprovac;ao

dos

51 °

pela

e funcionamento

das Secc;oes

Desportivas

reger-se-a

pOI regulamentos

Direcc;ao.

Capitulo VII
Disposi~oes

Gerais'

Artigo
0 ano associativo

e economico
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52°

de 1 de Janeiro
Artigo
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3. Para efeitos do niImero anterior a exclusao apenas se verificara, ap6s previa
comunica~ao ao s6cio faltoso, indicando a consequencia da nao regulariza~ao da divida
para com 0 clube.
4. Nao serao abrangidos pela renumera~ao os s6cios a data falecidos mas que pOT
intermedio de urn familiar ou representante continuem a proceder ao pagamento da
quota, mantendo-se inalteravel 0 niImero de associado, sendo identificado pelo niImero
acrescido pela letra "F".
Artigo 540
As delibera~oes sobre altera~ao dog estatutos exigem a maioria qualificada de, pelo
menDs,tres quartos dog votos dog a$sociadospresentes.
Artigo 550
1. A dissolu~ao do VITORIA FUTEBOL CLUBE s6 podera ser deliberada em
Assembleia Geral, expressamente convocada para esse rIm, sera tomada pOTvota~ao
nominal e tera de ser aprovada pOTtres quartos do nilmero dog s6cios com representac;ao
estatutana em Assembleia Geral.
2. Em caso de dissolu~ao, a Assembleia estabelecera as regras pOTque se regera a
liquida~ao, salvaguardando os trof6us e medalhas~ cujo destino fixara, 0 mesmo
devendo fazer quanto a outros hens e valores do Clube, os quais, contudo, nao poderao
seTdistribuidos pelos associados.

Capitulo VIII
DISPOSI<;OESFINAlS E TRANSITORIAS
OS Estatutos estao em vigor desde Fevereiro de 1999 com as altera~oesefectuadas em
12 de Outubro de 2000 e 9 de Julho de 2004.

