
REGULAMENTO INTERNO  
AMAK - ASSOCIAÇÃO MADEIRENSE DE AUTOMOBILISMO E KARTING  

Aprovado pela Assembleia-geral a 11.02.2010 
 

Primeira 

Objecto 

O regulamento interno da Associação Madeirense de Automobilismo e karting, adiante 
designada pela sigla AMAK, estabelece as regras relativas ao seu funcionamento. 
 

Segunda 

Aquisição da Qualidade de Associado Efectivo 

1. Nos termos estatutários, podem adquirir a qualidade de associado efectivo da 
AMAK: 
a) Os clubes desportivos e associações que estejam legalmente constituídos e que 

tenham no seu objecto a prática de automobilismo e/ou karting, devidamente 
licenciados pela FPAK;  

b) Os praticantes, sejam pilotos ou co-pilotos, no activo que estejam devidamente 
licenciados pela FPAK; 

i)NORMA TRANSITÓRIA: Para efeitos de adesão à AMAK, são 
considerados praticantes os que tenham sido licenciados num dos 
últimos três anos pela FPAK; 

c) Os oficiais de prova nomeadamente comissários desportivos, directores de 
prova, directores de prova adjuntos, chefes de segurança, secretários de prova, 
responsáveis pelas relações com os concorrentes e responsáveis pelas relações 
com a imprensa, comissários técnicos e outros que sejam devidamente 
licenciados pela FPAK; 

i)NORMA TRANSITÓRIA: Para efeitos de adesão à AMAK serão tidos em 
conta os oficiais de prova constantes nas respectivas comissões 
organizadoras apresentadas para o ano 2010, bem como os que tenham 
sido licenciados pela FPAK no ano 2009;  

d) Outras pessoas singulares e colectivas, que contribuíram para o 
desenvolvimento da modalidade, nomeadamente:  

i) Praticantes, detentores de licença da FPAK até 2006; 
ii) Oficiais de prova, detentores de licença da FPAK até 2008; 
iii) Clubes, detentores de licença para estas modalidades no passado; 
iv) Entidades, detentoras de alvará emitido pela FPAK; 
v) Outras pessoas singulares ou colectivas, cujo contributo seja 

reconhecido pela direcção. 
2. Os menores de 18 anos podem adquirir a qualidade de associado de acordo com o 

que está previsto na FPAK e nos Estatutos da Associação de Karting da Madeira. 
3. Os interessados devem solicitar a adesão, mediante preenchimento de modelo 

próprio e, no caso das pessoas colectivas, cumprir os formalismos previstos nos 
respectivos Estatutos. 

4. Os associados presentes na primeira assembleia-geral integram a categoria de 
associados constituintes. 

5. Os associados outorgantes da escritura de constituição da AMAK integram a 
categoria de associados fundadores. 
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Terceira 

Reconhecimento da Qualidade de Associado Honorário 

Nos termos do número 3 do artigo 5º dos Estatutos da AMAK, compete à assembleia-
geral atribuir a qualidade de associado honorário às pessoas singulares ou colectivas, 
mediante proposta fundamentada dos órgãos sociais ou dos associados. 

 
Quarta 

Associados Institucionais 

Nos termos estatutários, podem adquirir a qualidade de associado institucional: 
a) As associações de praticantes e de oficiais de prova regularmente constituídas e 

em actividade, mediante deliberação do respectivo órgão deliberativo; 
b) As sociedades e outras entidades privadas ou públicas, detentoras ou proprietárias 

de recintos desportivos, desde que cumpridos os formalismos previstos nos 
respectivos Estatutos; 

c) As entidades, titulares das “marcas”; 
d) Outras pessoas singulares ou colectivas que desenvolvam alguma actividade 

relacionada com o desporto automóvel nas várias especialidades, por um período 
não inferior a três anos, mediante o reconhecimento pela assembleia-geral da 
AMAK. 
 

Quinta 

Saída e Perda da Qualidade de Associado 

Para efeitos do n.º 2 do artigo 4.º dos Estatutos, a qualidade de associado cessa: 
a)  Por manifestação de vontade do próprio, à Direcção; 
b)  Por extinção da entidade por efeito de aplicação de deliberação da respectiva 

assembleia-geral; 
c) Por decisão de exclusão da assembleia-geral da AMAK. 

 

Sexta 

Jóia de Inscrição  

Os associados deverão proceder à liquidação da jóia única de inscrição, fixada em 
assembleia-geral, nas categorias de efectivos e de institucionais. 

 
Sétima 

Quota Anual 

1. A quota anual será fixada em assembleia-geral.  
2. O exercício dos direitos previstos nos Estatutos e nos Regulamentos dependem do 

pagamento atempado das quotas. 
 

Oitava 

Assembleia-geral 

1. Para além de outras competências previstas na lei, compete à assembleia -geral: 
a) Eleger e destituir os titulares dos órgãos sociais; 
b) Deliberar sobre o plano de actividades, o relatório, o balanço, o orçamento e os 

documentos de prestação de contas; 
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c) Aprovar alterações aos Estatutos, após parecer não vinculativo do Conselho 
Jurídico; 

d) Aprovar e alterar os regulamentos associativos após parecer não vinculativo do 
Conselho Jurídico; 

e) Deliberar sobre a exclusão de associados; 
f) Deliberar sobre a admissão de associados honorários; 
g) Convocar eleições; 
h) Deliberar sobre a extinção de Associação; 
i) Mandatar a direcção para proceder a alterações aos Estatutos nos termos 

aprovados em assembleia-geral; 
j) Deliberar sobre o montante da jóia de inscrição, quotas e outras taxas; 
k) Deliberar sobre a atribuição de louvores a pessoas singulares ou colectivas, que 

tenham prestado relevantes serviços à AMAK ou ao desporto automóvel; 
l) Deliberar sobre a aquisição, alienação, arrendamento e oneração de bens 

imóveis; 
m) Deliberar sobre a filiação da AMAK em organismos nacionais e internacionais; 
n) Deliberar sobre quaisquer outras matérias que não caibam na competência dos 

demais órgãos sociais. 
2. Das deliberações da Mesa no decurso das reuniões, pode haver recurso para o 

plenário dos associados, a interpor verbalmente por qualquer associado, podendo 
o mesmo ser exigido por escrito. 

3. O presidente é substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo vice-presidente, e 
este pelo secretário que, por sua vez, poderá assumir as funções de presidente na 
falta ou impedimento dos dois primeiros. 

4. Os trabalhos são conduzidos pelo presidente da Mesa ou pelo seu substituto, 
devendo esta ser sempre composta por três membros, recorrendo-se, se 
necessário, aos elementos suplentes ou, na ausência destes, aos presentes. 

5. Quaisquer deliberações sobre matérias não constantes do aviso convocatório, 
dependem da aceitação unânime de todos os associados da AMAK. 

6. Nas reuniões da assembleia-geral, para além dos associados, podem ser 
autorizados a participar representantes dos órgãos da comunicação social ou 
quaisquer outras entidades. 

 

Nona 

Representatividade 

1. Os associados efectivos e institucionais são representados na assembleia-geral por 
delegados, salvo nos casos previstos no Regulamento Eleitoral a aprovar em 
assembleia-geral. 

2. O número de delegados e a sua distribuição serão fixados no Regulamento 
Eleitoral, tendo em consideração a situação reportada ao dia 31 de Dezembro do 
ano civil anterior, mantendo-se inalterada até ao final do ano. 

3. Os delegados devem apresentar uma credencial em cada assembleia-geral. 
4. Os delegados credenciados não podem representar diferentes associados, em 

simultâneo. 
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5. Cada delegado credenciado tem direito a um voto, não sendo permitida a 
delegação de voto entre delegados, nem entre associados.  

6. Os clubes e associações desportivas que integram a categoria de associado efectivo 
previsto na alínea a) do n.º 1 da cláusula segunda, podem participar nas 
assembleias-gerais com um número inferior de delegados a que têm direito sem 
prejuízo da sua representatividade e, preferencialmente, devem nomear como 
delegados os membros responsáveis da secção da modalidade em causa. 

7. Não é permitido o voto por correspondência. 
8. Podem participar na assembleia-geral sem direito a voto: 

a) Os sócios honorários; 
b) Os titulares dos órgãos sociais, salvo os membros da direcção que podem 

participar com direito a voto nos termos previstos neste Regulamento. 
 

Décima 

Direcção 

1. A Direcção reúne sempre que convocada pelo seu Presidente. 
2. O Presidente será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Vice-

Presidente ou outro membro por si indicado. 
3. A Direcção tem poderes gerais de administração designadamente: 

a) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos, os Regulamentos Internos e as 
deliberações dos órgãos; 

b) Garantir a efectivação dos direitos e deveres dos associados; 
c) Propor a atribuição de louvores; 
d) Elaborar um plano de actividades anual; 
e) Elaborar anualmente e submeter a parecer do Conselho Fiscal o Orçamento, o 

Balanço e os documentos de prestação de contas; 
f) Administrar os fundos da Associação; 
g) Deliberar sobre a qualidade de associados; 
h) Propor à assembleia-geral a nomeação de Associados Honorários; 
i) Elaborar propostas de alteração aos Estatutos e de Regulamentos; 
j) Representar a AMAK perante todas as entidades públicas e privadas; 
k) Decidir provisoriamente sobre a filiação da AMAK em organismos nacionais e 

internacionais; 
l) Solicitar a convocação extraordinária da assembleia-geral; 
m) Solicitar pareceres ao Conselho Fiscal ou ao Conselho Jurídico; 
n) Solicitar a convocação do Conselho Fiscal e do Conselho Jurídico; 
o) Convocar o Conselho Geral;  
p) Promover a criação dos Conselhos Consultivos previstos no n.º2 do artigo 8.º 

dos Estatutos, cujo mandato terminará com o final de mandato da Direcção; 
q) Nomear as comissões que considere necessárias ao bom desempenho das suas 

funções; 
r) Exercer as demais competências atribuídas por lei, pelos estatutos e pelos 

regulamentos. 
4. Os membros suplentes poderão ser convocados para as reuniões. 
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Décima Primeira 

Conselho Fiscal 

1. O Conselho Fiscal reúne sempre que convocado pelo seu Presidente, por solicitação 
da Direcção ou da assembleia-geral. 

2. Nas faltas ou impedimentos, o Presidente é substituído por um vogal. 
3. Os elementos do Conselho Fiscal devem possuir habilitações académicas ou 

experiência reconhecida na matéria. 
 

Décima Segunda 

Conselho Jurídico 

1. O Conselho Jurídico reúne sempre que convocado pelo seu Presidente, ou por 
solicitação da Direcção ou da assembleia-geral. 

2. Os membros do Conselho Jurídico são independentes nas suas decisões e não 
podem abster-se de se pronunciar sobre as questões submetidas. 

3. As deliberações são sempre fundamentadas, sendo lícito aos membros vencidos 
expressar as razões da sua discordância mediante emissão de declaração de voto. 

4. Os membros do Conselho Jurídico são obrigatoriamente licenciados em direito. 
 

Décima Terceira 

Conselho Geral 

O Conselho Geral é o órgão de consulta da Associação e reúne sempre que convocado 
pelo seu Presidente, pela Direcção ou pela Assembleia-geral. 
 

Décima Quarta 

Conselho de Patrocinadores 

O Conselho de Patrocinadores é o órgão coadjuvante da Direcção, na área de 
patrocínios e, reúne por convocação do respectivo Presidente ou da Direcção. 

 
Décima Quinta 

Conselho Desportivo  

O Conselho Desportivo é o órgão coadjuvante da Direcção, na área desportiva e, reúne 
por convocação do respectivo Presidente ou da Direcção. 
 

Décima Sexta 

Conselho Técnico 

1. O Conselho Técnico é o órgão coadjuvante da Direcção e reúne por convocação do 
respectivo Presidente ou da Direcção. 

2. Compete-lhe entre outras matérias: 
a) Coordenar a actividade dos comissários técnicos; 
b) Estabelecer normas reguladoras do exercício da actividade dos comissários 

técnicos; 
c) Definir os parâmetros de formação dos comissários técnicos; 
d) Promover acções de sensibilização para o cumprimento das normas de 

segurança no desporto automóvel; 
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e) Apresentar sugestões à Direcção sobre questões técnicas relevantes para a 
actividade da AMAK; 

f) Apoiar os associados sobre questões técnicas. 
 

Décima Sétima 

Apresentação de Listas 

1. Para além dos requisitos previstos nos Estatutos, as listas a submeter à eleição 
devem ser acompanhadas de declaração dos candidatos onde expressamente 
manifestem a sua aceitação e apresentadas na sede da AMAK. 

2. Nenhum associado pode subscrever mais de uma lista. 
3. Um candidato não pode participar em mais de uma lista. 
 

Décima Oitava 

Cessação de Funções 

1. Os membros dos órgãos sociais da AMAK cessam as suas funções nos seguintes 
casos: 

a) Termo do mandato; 
b) Renúncia do mandato; 
c) Perda de mandato. 

2. Os membros dos órgãos sociais mantêm-se em funções até à tomada de posse dos 
novos membros. 

3. Os membros dos órgãos sociais podem renunciar ao mandato desde que o 
expressem fundamentadamente, por escrito, ao Presidente da Mesa da 
assembleia-geral. 

4. Perdem o mandato, os titulares dos órgãos sociais que: 
a) Actuarem em prejuízo da AMAK; 
b) Não cumprirem as obrigações decorrentes dos Estatutos e dos Regulamentos; 
c) Faltarem injustificadamente a três reuniões consecutivas ou seis alternadas do 

respectivo órgão; 
d) Ou que venham a criar uma situação de incompatibilidade ou de inelegibilidade 

superveniente; 
5. Compete ao Presidente do respectivo órgão apreciar e decidir sobre a justificação 

de faltas e logo que o número de faltas implique a perda de mandato, dar 
conhecimento ao Presidente da Mesa da assembleia-geral. 

6. Compete à assembleia-geral deliberar sobre a perda de mandato. 
 

Decima Nona 

Disciplina 

1. Os associados da AMAK estão sujeitos ao poder disciplinar da Associação. 
2. Constitui infracção disciplinar, o facto decorrente de acto ou omissão dos 

associados, que violem tudo o que está previsto na lei, nos Estatutos e nos 
Regulamentos. 

3. As penas aplicáveis são as seguintes: 
a) Repreensão verbal; 
b) Repreensão escrita; 
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c) Suspensão; 
d) Exclusão. 

4. Compete ao Conselho Jurídico a instauração do processo disciplinar, devendo o 
mesmo realizar todos os actos que entender necessários. 

5. Da aplicação da sanção de exclusão cabe recurso para a assembleia-geral. 
6. O associado excluído só poderá reinscrever-se decorrido o prazo de cinco anos 

sobre a deliberação. 
 

Vigésima 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor de imediato com a aprovação em Assembleia-
geral. 
 
Aprovado pela Assembleia-geral, a 11 de Fevereiro de 2010. 
 

 

  


