
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BU-JUTSU 

ESTATUTOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Denominação, Siglas e Natureza Jurídica) 

1 - A Federação Portuguesa de Bu-Jutsu é uma pessoa colectiva que, integrando agentes desportivos, clubes ou 

agrupamentos de clubes, se constitui sob a forma de associação sem fim lucrativo. 

2 - A Federação Portuguesa de Bu-Jutsu pode ainda ser designada pelas siglas F.P.Bu-Jutsu ou por F.P.BJ. ou 

acrescer outras referências a que, por lei, tenha direito. 

Artigo 2º 

(Objecto Social) 

O objecto social é o estudo, formação e divulgação das artes marciais tradicionais segundo a filosofia do Nihon 

Bu-Jutsu Ryu e interdisciplinariedade com outras escolas de artes marciais. 

Artigo 3º 

(Objectivos Gerais) 

1 - A F.P.Bu-Jutsu, de acordo com o seu objecto, propõe-se promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, a 

prática dos BUDO e BU-JUTSU japoneses, de acordo com os ensinamentos divulgados pela FINBJ ("Fédération 

Internationale Nihon Bu-Jutsu"), a saber: AIKI BU-JUTSU, GOSHIN BU-JUTSU, KARATÉ WADOKAN, 

KARATÉ BU-JUTSU RYU, KO BU-JUTSU, nos termos definidos pelos órgãos competentes da FINBJ. 

2 - A F.P.Bu-Jutsu propõe-se ainda prosseguir, de acordo com o seu objecto, os seguintes objectivos: 

a) Representar perante a Administração Pública os interesses dos seus filiados; 
 

b) Representar a modalidade junto das organizações congéneres, estrangeiras ou internacionais; 

c) Assegurar a sua filiação em federações ou outros organismos internacionais que dirijam a prática da 

modalidade; 

d) Organizar e patrocinar a realização de competições, cursos, estágios e outros encontros nacionais e 

internacionais, prestando assistência aos agentes desportivos, clubes ou agrupamentos de clubes que neles 

participem. 

Artigo 4º 

(Princípios de Organização e Funcionamento) 

1 - A F.P.Bu-Jutsu organiza-se e prossegue a sua actividade de acordo com os princípios da liberdade, da 

democraticidade e da representatividade. 

2 - A F.P.Bu-Jutsu é independente do Estado, dos partidos políticos e das instituições religiosas. 



Artigo 5º 

(Sede) 

A F.P.Bu-Jutsu tem a sua sede em Rua do Grémio Lusitano, número vinte e três, terceiro, freguesia da 

Encarnação, concelho de Lisboa. 

Artigo 6º 

(Símbolos) 

A F.P.Bu-Jutsu usa o distintivo que consta do anexo I a estes Estatutos e deles faz parte integrante. 

CAPÍTULO II 

DOS SÓCIOS 

Artigo 7º 

(Sócios) 

São sócios da F.P.Bu-Jutsu: 

a) Sócios ordinários; 

b) Sócios de mérito; 

c) Sócios honorários. 

Artigo 8º 

(Sócios Ordinários) 

São sócios ordinários da F.P.Bu-Jutsu: 

a) Clubes, agrupamentos de clubes ou sociedades com fins desportivos; 

b) Representantes dos praticantes desportivos; 

c) Representantes dos treinadores; 

d) Representantes de árbitros e juizes; 

e) Representantes de outros agentes desportivos, englobados na Federação e a quem a Assembleia Geral 

reconheça essa qualidade. 

Artigo 9º 

(Sócios de Mérito) 

São sócios de mérito as pessoas ligadas à modalidade que, contribuindo de forma singular para o seu 

desenvolvimento, a Assembleia Geral reconheça serem dignas de tal distinção. 

Artigo 10º 

(Sócios Honorários) 

São sócios honorários as pessoas que, pelos serviços relevantes prestados à modalidade, a Assembleia Geral 

reconheça serem merecedoras dessa distinção. 



Artigo 11º 

(Aquisição da Qualidade de Sócio Ordinário) 

 
 

Podem adquirir a qualidade de sócio ordinário da F.P.Bu-Jutsu as pessoas que preencham os requisitos exigidos 

nos presentes Estatutos e em outros regulamentos federativos, e cuja proposta de filiação seja aprovada em 

Assembleia Geral. 

Artigo 12º 

(Perda da Qualidade de Sócio) 

Para além de outras causas naturais, perdem a qualidade de sócios da F.P.Bu-Jutsu: 

a) As pessoas que manifestem tal vontade perante a direcção da F.P.Bu-Jutsu; 

b) As pessoas que, violando de forma grave ou reiterada os deveres de sócio, sejam excluídas por deliberação da 

Assembleia Geral. 

Artigo 13º 

(Direitos do Sócios) 

1 - São direitos dos sócios ordinários da F.P.Bu-Jutsu: 

a) Possuir diploma de filiação; 

b) Representar os seus associados perante a F.P.Bu-Jutsu nos termos destes Estatutos e dos regulamentos; 

c) Participar nos eventos desportivos da F.P.Bu-Jutsu, de harmonia com os respectivos regulamentos; 

d) Integrar a Assembleia Geral; 

e) Participar nos actos eleitorais dos titulares dos órgãos federativos; 

f) Propor por escrito à Assembleia Geral, ao Presidente ou à Direcção as providências julgadas úteis ao 

desenvolvimento e prestígio da modalidade, incluindo alterações a estes Estatutos e aos regulamentos em vigor; 

g) Examinar, na sede da F.P.Bu-Jutsu, as contas da sua gerência; 

h) Receber os relatórios anuais e outras publicações da F.P.Bu-Jutsu; 

i) Beneficiar de subvenções federativas; 

j) Quaisquer outros que lhes sejam atribuídos pelos Estatutos, regulamentos ou deliberações da Assembleia 

Geral da F.P.Bu-Jutsu. 

2 - Os sócios honorários e de mérito têm direito a diploma comprovativo dessa qualidade, aos direitos 

especificados nas alíneas f) e h) do número anterior e outras regalias previstas nestes Estatutos, nos regulamentos 

ou deliberadas pela Assembleia Geral. 

Artigo 14º 

(Deveres dos Sócios Ordinários) 

São deveres dos sócios ordinários: 

a) Cumprir e fazer cumprir a lei, os Estatutos, os regulamentos e demais determinações da F.P.Bu-Jutsu; 

b) Pagar, dentro dos prazos regulamentares, as quotas de filiação; 

c) Cooperar em todos os eventos desportivos organizados pela F.P.Bu-Jutsu se forem instados para o efeito; 



d) Enviar à F.P.Bu-Jutsu exemplares devidamente actualizados dos seus estatutos e regulamentos e, bem assim, 

dos seus relatórios anuais e demais publicações; 

e) Quaisquer outros que lhes sejam atribuídos pelos Estatutos, regulamentos e deliberações da Assembleia Geral. 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

SECÇÃO 1ª 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 15º 

(Órgãos) 

Os objectivos e as atribuições da F.P.Bu-Jutsu são realizados através dos seguintes órgãos: 

a) Assembleia Geral; 

b) Presidente; 

c) Direcção; 
 

d) Conselho de Arbitragem; 

e) Conselho Fiscal; 
 

f) Conselho Jurisdicional; 

g) Conselho Disciplinar. 

Artigo 16º 

(Reuniões) 

Sem prejuízo dos casos especiais previstos nestes Estatutos, os órgãos da F.P.Bu-Jutsu reúnem-se, 

ordinariamente, quando determinarem estes Estatutos e, extraordinariamente, por iniciativa do respectivo 

presidente ou a requerimento de um terço dos seus membros. 

Artigo 17º 

(Quorum) 

1 - Sem prejuízo do especialmente disposto nestes Estatutos, os órgãos da F.P.Bu-Jutsu deliberam com a presença 

da maioria dos seus membros. 

2 - Na ausência do presidente do órgão é este substituído pelo vice-presidente ou pelo vogal colocado em 

primeiro lugar na lista. 

Artigo 18º 

(Votação) 

1 - As deliberações dos órgãos são tomadas por maioria simples dos membros presentes, salvo quando os 

presentes Estatutos exigirem outra maioria. 

2 - Salvo o disposto em sentido contrário pelos Estatutos, as deliberações são tomadas por votação nominal. 

3 - É proibida a abstenção a todos os membros dos órgãos que não se encontrem impedidos de intervir, votando 



por último o respectivo presidente que dispõe de voto de qualidade. 

Artigo 19º 

(Actas) 

1 - É sempre lavrada acta das reuniões de qualquer órgão colegial da F.P.Bu-Jutsu que deve ser assinada por 

todos os presentes ou, no caso da Assembleia Geral, pelos membros da respectiva Mesa. 

2 - As actas são registadas em livros próprios, previamente autenticados pelo Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral. 

Artigo 20º 

(Mandato dos Titulares dos Órgãos) 

O mandato dos membros dos órgãos da F.P.Bu-Jutsu tem a duração de quatro anos, correspondente ao 

período de cada ciclo olímpico. 

Artigo 21º 

(Incompatibilidades) 

É incompatível com a função de titular de órgão federativo: 

a) O exercício de outro cargo na F.P.Bu-Jutsu; 

b) A intervenção, directa ou indirecta, em contratos celebrados com a F.P.Bu-Jutsu; 

c) Relativamente aos membros da Direcção, o exercício de cargo directivo em outra federação desportiva. 

Artigo 22º 

(Requisitos de Elegibilidade) 

Sem prejuízo do disposto nestes Estatutos, são elegíveis para os órgãos federativos os indivíduos que reunam 

cumulativamente as seguintes condições: 

a) Terem nacionalidade portuguesa; 

b) Serem maiores, não afectados por qualquer capacidade de exercício; 

c) Não serem devedores da F.P.Bu-Jutsu; 

d) Não terem sido punidos por infracções de natureza criminal, contra-ordenacional ou disciplinar em matéria de 

violência, corrupção ou dopagem associadas ao desporto, até cinco anos após o cumprimento da pena; 

e) Não tenham sido punidos por crimes praticados no exercício de cargos dirigentes em federações desportivas, 

bem como por crimes contra o património destas, até cinco anos após o cumprimento da pena. 

Artigo 23º 

(Eleição e Listas) 

1 - Os titulares dos órgãos da F.P.Bu-Jutsu são eleitos em listas únicas, mediante sufrágio directo e secreto. 

2 - As listas a submeter à eleição devem ser subscritas por um número de sócios ordinários não inferior ao 

equivalente a vinte e cinco por cento do total dos votos da Assembleia Geral. 

3 - Nenhum sócio ordinário pode subscrever a propositura em mais do que uma lista. 

4 - O mesmo candidato não pode participar em mais de uma lista. 



5 - As listas a submeter à eleição devem ser acompanhadas de declaração dos candidatos onde expressamente 

manifestem a sua aceitação e dum programa de acção para o período do mandato, sob pena de rejeição. 

6 - As listas a submeter à eleição serão apresentadas na sede da F.P.Bu-Jutsu até vinte dias antes do acto eleitoral 

sob pena de não aceitação. 

7 - As listas apresentadas nos termos dos números anteriores serão remetidas pela Direcção a todos os sócios 

ordinários da F.P.Bu-Jutsu até oito dias antes do acto eleitoral. 

Artigo 24º 

(Votação) 

1 - Considera-se eleita a lista que obtiver a maioria absoluta dos votos correspondentes aos eleitores presentes. 

2 - Se no primeiro escrutínio nenhuma lista obtiver a maioria referida no número anterior, proceder-se-á, de 

seguida, a novo escrutínio, mas apenas entre as duas listas mais votadas primeiro, considerando-se eleita a que 

obtiver a maioria dos votos correspondentes aos eleitores presentes. 

Artigo 25º 

(Estatuto Remuneratório) 

Pelo desempenho das suas funções, os membros dos órgãos da F.P.Bu-Jutsu poderão receber subsídios 

previamente fixados nestes Estatutos, regulamentos ou deliberações da Assembleia Geral. 

Artigo 26º 

(Cessação de Funções) 

Os membros dos órgãos da F.P.Bu-Jutsu cessam as suas funções nos seguintes casos: 

a) Termo do mandato; 

b) Renúncia; 

c) Perda do mandato. 

Artigo 27º 

(Termo do mandato) 

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

Artigo 28º 

(Renúncia) 

Os membros dos órgãos da F.P.Bu-Jutsu podem renunciar ao mandato desde que o expressem 

fundamentadamente, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

Artigo 29º 

(Perda do Mandato) 

 

Perdem o mandato os titulares dos órgãos federativos que: 

a) Sejam membros de órgãos que não apresentarem, em cada ano, o relatório da sua actividad e, bem assim, 

quanto à Direcção, as respectivas contas; 



b) Faltem injustificadamente a mais de três reuniões consecutivas ou seis alternadas; 

c) Se coloquem em situação de incompatibilidade ou inelegibilidade superveniente; 

d) No exercício das suas funções ou por causa delas, intervenham em contrato no qual tenham interesse, por si, 

como gestor de negócios ou representante de outra pessoa e, bem assim, quando nele tenham interesse o seu 

cônjuge, algum parente ou afim na linha recta ou até ao segundo grau da linha colateral ou qualquer pessoa com 

quem viva em economia comum. 

Artigo 30º 

(Vacatura) 

1 - O preenchimento das vagas abertas será feito pelo tempo que faltar para se completar o período de gerência 

em curso. 

2 - Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral preencher as vagas em aberto nos órgãos da Federação, 

mediante proposta do presidente do órgão em que se verifiquem, salvo se as circunstâncias justificarem a 

convocação extraordinária da Assembleia Geral. 

SECÇÃO 2ª 

ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 31º 

(Natureza e Composição) 

1 - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da F.P.Bu-Jutsu. 

2 - A Assembleia Geral é composta pelos representantes dos sócios ordinários da F.P.Bu- Jutsu.  

3 - Cada um dos sócios ordinários é representado nas reuniões da Assembleia Geral pelo máximo de dois 

elementos devidamente credenciados, mas só um deles poderá exercer o direito de voto. 

Artigo 32º 

(Participação) 

Participam na Assembleia Geral sem direito a voto: 

a) O Presidente da Federação; 

b) Os membros da Direcção; 

c) Os presidentes dos restantes órgãos ou quem os substitua; 

d) O Presidente do Departamento Técnico. 

Artigo 33º 

(Competência) 

1 - Compete à Assembleia Geral: 

a) Eleger e destituir a sua Mesa e os órgãos da F.P.Bu-Jutsu, bem como deliberar sobre a declaração de 

perda de mandato de membro de órgão federativo; 

b) Apreciar, discutir e votar as alterações estatutárias; 

c) Aprovar os regulamentos federativos; 



d) Deliberar sobre a extinção da F.P.Bu-Jutsu; 

e) Apreciar, votar e aprovar o plano de actividades, o relatório, o balanço, o orçamento e os documentos de 

prestação de contas; 

f) Fixar as quotas de inscrição dos membros da Federação; 

g) Reconhecer a qualidade de seu associado a pessoas singulares ou colectivas; 

h) Deliberar sobre a admissão de sócios de mérito e honorários; 

i) Conceder medalhas, galardões e louvores a pessoas singulares ou colectivas que tenham prestado 

relevantes serviços ao Bu-Jutsu ou à Federação; 
 

j) Autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis; 

m)  Resolver, em definitivo, sobre a filiação da F.P.Bu-Jutsu em organismos internacionais; 

n) Deliberar sobre outros assuntos nos casos em que a Lei, os Estatutos ou os regulamento determinem a sua 

competência. 

2 - A discussão e votação pela Assembleia Geral de propostas de alteração dos Estatutos ou propostas de 

aprovação ou alteração de regulamentos federativos depende de prévio parecer do Conselho Jurisdicional. 

Artigo 34º 

(Representação) 

1 - Os sócios ordinários exercem o seu direito de voto nos termos das alíneas seguintes: 

a) Os clubes e as sociedades com fins desportivos têm direito a um ou dois votos, conforme tenham inscrito, 

respectivamente, na F.P.Bu-Jutsu até nove praticantes ou dez ou mais praticantes; 

b) Os agrupamentos de clubes têm direito à soma do número de votos que corresponderiam individualmente 

aos respectivos clubes, de acordo com as regras definidas na alínea anterior; 

c) Os votos atribuídos aos clubes, agrupamentos de clubes ou sociedades com fins desportivos nos termos 

das alíneas anteriores correspondem a cerca de três quartos do número total dos votos da Assembleia Geral; 

O outro quarto será dividido, em partes iguais, pelos restantes sócios ordinários da Federação, se os houver, 

com arredondamento para a unidade imediatamente superior. 

2 - O número de votos e a sua distribuição será apurado e comunicado a todos os membros da Assembleia 

Geral, no acto da convocatória, com base nos elementos recolhidos no último relatório da F.P.Bu-Jutsu, 

aprovado em Assembleia Geral. 

Artigo 35º 

(Reuniões) 

1 - As reuniões da Assembleia Geral são ordinárias ou extraordinárias. 

2 - A Assembleia Geral reúne ordinariamente até quinze de Dezembro para aprovação do plano de actividades e 

do orçamento, e até 31 de Março para apreciação, discussão e votação do relatório e contas. 

3 - Sem prejuízo do disposto no artigo décimo sexto destes Estatutos, a Assembleia Geral reúne 

extraordinariamente por iniciativa do Presidente da Mesa ou a requerimento da Direcção ou do Presidente da 

Federação. 



Artigo 36º 

(Convocatórias) 

As reuniões da Assembleia Geral são convocadas através de carta registada com aviso de recepção ou 

telecópia, dirigida a todos os sócios ordinários, expedida com pelo menos quinze dias de antecedência, 

mencionando-se claramente no aviso convocatório a respectiva ordem de trabalhos. 

Artigo 37º 

(Local das Reuniões) 

As reuniões da Assembleia Geral efectuam-se na sede da F.P.Bu-Jutsu salvo em caso de reconhecido 

interesse ou necessidade, definido pelo Presidente da Mesa, em que se pode reunir em local diferente. 

Artigo 38º 

(Quorum) 

A Assembleia Geral não pode validamente funcionar em primeira convocatória sem a presença de, pelo 

menos, metade dos votos da Assembleia Geral, podendo-o fazer meia hora depois, com qualquer número de 

votos. 

Artigo 39º 

(Deliberações) 

1 - Não se podem tomar quaisquer deliberações sobre matérias não constantes do aviso convocatório, salvo se 

estiverem presentes todos os sócios ordinários que componham a Assembleia Geral e estes aceitem 

expressamente discutir e votar a matéria em causa. 

2 - As deliberações que envolvam alterações estatutárias, destituição de qualquer órgão da F.P.Bu-Jutsu, 

denominação e símbolos da F.P.Bu-Jutsu têm que ser aprovadas por mais setenta e cinco por cento dos votos da 

Assembleia Geral. 

3 - A extinção da F.P.Bu-Jutsu exige uma votação superior a oitenta por cento do total dos votos da Assembleia 

Geral. 

SUBSECÇÃO 1ª 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 40º 

(Composição e Funcionamento) 

1 - A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e dois Secretários. 

2 - Se faltarem à reunião da Assembleia Geral, simultaneamente, o Presidente e o Vice-Presidente, ou ambos os 

Secretários, serão estes pontualmente substituídos por escolha da Assembleia Geral. 

Artigo 41º 

(Competência dos Membros da Mesa) 

1 - Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 



a) Convocação da reunião da Assembleia Geral; 

b) Orientação, direcção e disciplina dos respectivos trabalhos; 

c) Conferir posse aos membros dos órgãos da F.P.Bu-Jutsu eleitos nos termos destes Estatutos, nos quinze dias 

seguintes ao acto eleitoral; 
 

d) As demais funções que lhe sejam atribuídas por estes Estatutos, pelos regulamentos e pelas deliberações 

da Assembleia Geral. 

2 - Ao Vice-Presidente da Mesa compete substituir o Presidente nas suas faltas o impedimentos. 

3 - Aos Secretários compete providenciar quanto ao expediente e elaboração das actas reuniões e auxiliar o 

Presidente no exercício das suas funções. 

SECÇÃO 3ª 

PRESIDENTE 

Artigo 42º 

(Competência) 

1 - O Presidente representa a Federação, assegura o seu regular funcionamento e promove a colaboração 

entre os seus órgãos. 

2 - Para além de presidir à Direcção, compete, em especial, ao Presidente: 

a) Representar a F.P.Bu-Jutsu junto da Administração Pública; 

b) Representar a F.P.Bu-Jutsu junto das suas organizações congéneres, nacionais, estrangeiras ou 

internacionais; 

c) Representar a F.P.Bu-Jutsu em juízo; 

d) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem como a escrituração dos livros, nos termos 

da Lei; 

e) Contratar e gerir o pessoal ao serviço da F.P.Bu-Jutsu; 

f) Assegurar a gestão corrente dos negócios federativos; 

g) Participar, quando o entender conveniente, nas reuniões de quaisquer órgãos federativos, podendo neles 

intervir na discussão, mas sem direito a voto; 

h) Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral da F.P.Bu-Jutsu. 

SECÇÃO 4ª 

DIRECÇÃO 

Artigo 43º 

(Composição) 

Além do Presidente, a Direcção é composta por mais seis membros efectivos: 

- Vice-Presidente Desportivo; 

- Vice-Presidente Administrativo; 

- Secretário-Geral; 



- Tesoureiro; 

- Dois vogais. 

Artigo 44º 

(Competência) 

1 - Compete à Direcção praticar todos os actos de gestão e administração da F.P.Bu-Jutsu, com ressalva da 

competência dos outros órgãos e, em especial: 

a) Cumprir e fazer cumprir os presentes Estatutos, os regulamentos e as deliberações dos órgãos da 

F.P.Bu-Jutsu; 

b) Garantir a efectivação dos direitos e deveres dos associados; 

c) Administrar os fundos da F.P.Bu-Jutsu; 

d) Conceder louvores, galardões e recompensas; 

e) Elaborar propostas de alteração dos Estatutos e regulamentos; 

f) Decidir provisoriamente sobre a filiação da F.P.Bu-Jutsu em organismos internacionais; 

g) Elaborar, com a colaboração dos restantes órgãos, o plano anual de actividades; 

h) Elaborar anualmente e submeter a parecer do Conselho Fiscal a proposta do orçamento, o balanço e os 

documentos de prestação de contas; 

i) Solicitar a convocação extraordinária da Assembleia Geral; 

j) Aprovar o calendário dos eventos desportivos e demais compromissos oficiais da F.P.Bu-Jutsu; 

l) Organizar as selecções nacionais ouvindo para o efeito o Departamento Técnico; 

m) Nomear os departamentos ou comissões que repute necessárias ao bom desempenho das suas funções. 

2 - Os membros da Direcção são solidariamente responsáveis pelos actos da Direcção e, individualmente, pelos 

actos praticados no exercício de funções específicas que lhe sejam confiadas. 

Artigo 45º 

(Funcionamento) 

1 - A Direcção tem uma reunião ordinária em cada mês e as reuniões extraordinárias que forem convocadas nos 

termos estatutários. 

2 - A Direcção não reunirá se estiverem simultaneamente ausentes o Presidente e os dois Vice-Presidentes. 

SECÇÃO 5ª 

CONSELHO DE ARBITRAGEM 

Artigo 46º 

(Composição) 

O Conselho de Arbitragem é composto por um presidente e dois vogais. 

Artigo 47º 

(Competência) 

Compete ao Conselho de Arbitragem: 



a) Coordenar e administrar a actividade da arbitragem; 

b) Aprovar as normas reguladoras da arbitragem; 

c) Estabelecer os parâmetros de formação dos árbitros ou juízes; 

d) Proceder à classificação técnica dos árbitros ou juízes. 

Artigo 48º 

(Funcionamento) 

O Conselho de Arbitragem tem uma reunião ordinária trimestral e as reuniões extraordinárias que forem 

convocadas nos termos estatutários. 

SECÇÃO 6ª 

CONSELHO FISCAL 

Artigo 49º 

(Composição) 

O Conselho Fiscal é composto por um presidente e dois vogais. 

Artigo 50º 

(Competência) 

Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar os actos de administração financeira da F.P.Bu-Jutsu, bem como o 

cumprimento dos presentes Estatutos e das disposições legais aplicáveis e, em especial: 

a) Emitir parecer sobre o orçamento, o balanço e os documentos de prestação de contas, 

b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte; 

c) Acompanhar o funcionamento da F.P.Bu-Jutsu, participando aos órgãos competentes as irregulandades de 

que tenha conhecimento. 

Artigo 51º 

(Funcionamento) 

O Conselho Fiscal reunirá sempre que para tal for convocado nos termos estatutários. 

SECÇÃO 7ª 

CONSELHO JURISDICIONAL 

Artigo 52º 

(Composição) 

1 - O Conselho Jurisdicional é composto por um presidente e dois vogais. 

2 - O Presidente do Conselho Jurisdicional deve ser licenciado em Direito. 

Artigo 53º 

(Competência) 

Compete ao Conselho Jurisdicional: 



a) Apreciar e resolver, em última instância, os recursos das decisões do Presidente, das deliberações da 

Direcção, do Conselho de Arbitragem e do Conselho Disciplinar da F.P.Bu- Jutsu; 

b) Emitir pareceres prévios sobre propostas de alteração destes Estatutos ou sobre propostas de aprovação ou 

alteração de regulamentos federativos; 

c) Emitir outros pareceres, quando lhe forem solicitados pelos órgãos da F.P.Bu-Jutsu, por imposição dos 

regulamentos em vigor ou sobre a interpretação a dar a qualquer dos preceitos constantes destes Estatutos ou 

regulamentos federativos. 

Artigo 54º 

(Funcionamento) 

O Conselho Jurisdicional reunirá sempre que para tal for convocado nos termos estatutários. 

SECÇÃO 8ª 

CONSELHO DISCIPLINAR 

Artigo 55º 

(Composição) 

1 - O Conselho Disciplinar é composto por um presidente e dois vogais. 

2 - O Presidente do Conselho Disciplinar deve ser licenciado em Direito. 

Artigo 56º 

(Competência) 

Compete ao Conselho Disciplinar apreciar e punir as infracções disciplinares imputadas às pessoas sujeitas ao 

poder disciplinar da F.P.Bu-Jutsu, de acordo com a Lei, estes Estatutos e os regulamentos em vigor, 

nomeadamente o Regulamento Disciplinar. 

Artigo 57º 

(Funcionamento) 

O Conselho Disciplinar reunirá sempre que para tal for convocado nos termos estatutários. 

SECÇÃO 9ª 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Artigo 58º 

(Natureza) 

1 - A F.P.Bu-Jutsu tem dois Departamentos Técnicos: 

a) O Departamento Técnico de Nihon Ju-Jutsu Seibukan; 

b) O Departamento Técnico de Karaté Jutsu Wadoshin. 

2 - Os Departamentos Técnicos da F.P. Bu-Jutsu são órgãos consultivos da Direcção no domínio do fomento, 

desenvolvimento e progresso técnico da modalidade. 



Artigo 59º 

(Composição) 

1 - Cada um dos Departamentos Técnicos será composto, originariamente, por três membros: 

a) O Presidente, nomeado pela Direcção; 

b) Dois membros, nomeados pela Direcção sob proposta do Presidente do respectivo Departamento Técnico; 

2 – Os respectivos Presidentes dos Departamentos Técnicos poderão ainda propor fundamentadamente à 

Direcção a nomeação de outros membros para o Departamento Técnico que lhes corresponde. 

Artigo 60º 

(Competência) 

Compete aos Departamentos Técnicos, a pedido da Direcção, desenvolver acções ou dar pareceres, 

nomeadamente sobre as seguintes matérias: 

a) Formação de praticantes, técnicos e outros agentes desportivos; 

b) Políticas de incremento de novos praticantes e detecção de talentos; 

c) Constituição de selecções ou representações nacionais; 

d) Coordenação dos vectores competitivos da modalidade. 

Artigo 61º 

(Funcionamento) 

1 - O Presidente de cada um dos Departamentos Técnicos reunirá com os restantes membros do seu 

Departamento sempre que o entenda necessário. 

2 - O Vice-Presidente Desportivo da Direcção reunirá mensalmente com o/s Presidente/s ou com todo/s o/s 

Departamento/s Técnico/s se assim o entender necessário. 

3 - Os Presidentes dos Departamentos Técnicos estarão sempre presentes nas reuniões da Assembleia Geral e nas 

reuniões da Direcção quando para tal forem convocados. 

CAPÍTULO IV 

PATRIMÓNIO, REGIME ORÇAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Artigo 62º 

(Património) 

O património da F.P.Bu-Jutsu é constituído pela universalidade dos seus direitos e obrigações. 

Artigo 63º 

(Receitas) 

Constituem, entre outras, receitas da F.P.Bu-Jutsu: 

a) As quotas de filiação; 

b) As percentagens e rendimentos provenientes dos eventos desportivos organizados pela F.P.Bu-Jutsu; 

c) O produto de multas e indemnizações; 



d) As taxas cobradas por licenças, inscrições e emissão de cartões; 

e) As taxas de inscrição em exames federativos; 

f) Os donativos ou subvenções; 

g) Os juros de valores depositados; 

h) O produto da alienação de bens; 

i) Os rendimentos dos valores patrimoniais; 

j) Os rendimentos eventuais. 

Artigo 64º 

(Despesas) 

Constituem despesas da F.P.Bu-Jutsu: 

a) As efectuadas com a instalação e manutenção dos seus órgãos; 

b) As efectuadas com a instalação e manutenção dos seus serviços; 
 

c) As remunerações, subsídios ou gratificações de funcionários, técnicos, colaboradores ou agentes da 

F.P.Bu-Jutsu; 

d) As realizadas por motivo das deslocações e representações a efectuar pelos membros dos órgãos, quando ao 

serviço da F.P.Bu-Jutsu; 

e) As resultantes da actividade desportiva; 

f) As resultantes da atribuição de prémios, medalhas, emblemas e outros troféus; 

g) Os subsídios e subvenções aos sócios ordinários e outras entidades previstas nestes Estatutos e nos 

regulamentos da F.P.Bu-Jutsu; 

h) As resultantes do cumprimento de contratos, operações de crédito ou decisões judiciais; 

i) As anuidades ou taxas de filiação nas congéneres internacionais; 

j) Todos os gastos eventuais realizados de acordo com os Estatutos e regulamentos ou autorizados pela 

Assembleia Geral. 

Artigo 65º 

(Orçamento) 

1 - A Direcção elabora anualmente o orçamento ordinário da F.P.Bu-Jutsu submetendo-o à aprovação da 

Assembleia Geral com o parecer do Conselho Fiscal. 

2 - Tanto as receitas como as despesas serão classificadas em ordinárias e extraordinárias. 

3 - O orçamento deverá apresentar-se equilibrado. 

4 - Uma vez aprovado o orçamento ordinário, só poderá ser alterado por meio de orçamentos suplementares ou da 

transferência de verbas que carecem de parecer favorável do Conselho Fiscal. 

5 - Os orçamentos suplementares terão como contrapartidas novas receitas ou sobras de rubricas de despesas, ou 

ainda, saldos de gerências anteriores ou subsídios. 

Artigo 66º 

(Registo e Contabilidade) 

1 - Os actos de gestão da F.P.Bu-Jutsu devem ser registados em livros próprios e comprovados por documentos 



devidamente legalizados, organizados e arquivados. 

2 - A organização da contabilidade, respeitando as exigências das leis fiscais, deve permitir um conhecimento 

claro e rápido do movimento dos valores da F.P.Bu-Jutsu. 

Artigo 67º 

(Balanço e Contas) 

A Direcção elaborará anualmente o balanço e as contas do ano social, as quais deverão dar a conhecer de forma 

clara a situação económica e financeira da Federação e que deverão ser certificadas por um revisor oficial de 

contas, quando nenhum dos membros do Conselho Fiscal detenha essa qualidade, antes da aprovação em 

Assembleia Geral. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 68º 

(Duração) 

A F.P.Bu-Jutsu tem duração ilimitada. 

Artigo 69º 

(Ano Social) 

O ano social da F.P.Bu-Jutsu corresponde ao ano social. 

Artigo 70º 

(Regulamentos) 

1 - A actividade da F.P.Bu-Jutsu, no respeito da Lei e dos Estatutos, é ainda ordenada pelos regulamentos 

que se mostrem necessários. 

2 - São objecto de regulamento as matérias a que se refere o artigo vigésimo primeiro do Decreto-Lei número 

cento e quarenta e quatro barra noventa e três, de vinte e seis de Abril. 

Artigo 71º 

(Regime Disciplinar) 

1 - O poder disciplinar exerce-se sobre todos os agentes desportivos que desenvolvam actividade compreendida 

no seu objecto estatutário. 

2 - O regime disciplinar, constante de regulamento próprio, define as infracções, determina as sanções e o 

processo aplicável. 

Artigo 72º 

(Responsabilidade) 

1 - A F.P.Bu-Jutsu responde civilmente perante terceiros pelos actos ou omissões dos seus órgãos, nos mesmos 

termos em que os comitentes respondem pelos actos ou omissões dos seus comissários. 



2 - Os titulares dos órgãos da F.P.Bu-Jutsu respondem civilmente perante esta pelos prejuízos causados pelo 

incumprimento dos seus deveres legais ou estatutários. 

3 - A responsabilidade prevista no número anterior cessa com a aprovarão do relatório e contas em 

Assembleia Geral, salvo no tocante a factos que a esta hajam sido ocultados ou que, pela sua natureza, não 

devam constar daqueles documentos. 

4 - O disposto nos números anteriores não prejudica a responsabilidade penal ou disciplinar em que 

eventualmente incorram os titulares dos órgãos da F.P.Bu-Jutsu. 

Artigo 73º 

(Causas de Extinção) 

As causas de extinção da F.P.Bu-Jutsu são as que resultam da Lei e destes Estatutos. 

Artigo Septuagésimo Quarto 

(Entrada em Vigor) 

Os presentes Estatutos entram em vigor no dia imediato à sua publicação no Diário da República. 


