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ESTATUTOS DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE MATEMÁTICA*
I—Denominação, sede e fins
Artigo 1." A Sociedade Portuguesa de Matemática
(S. P. M.) tem por objectivo cultivar e promover
o estudo das ciências matemáticas, puras e aplicadas.
Art° 2," A Sociedade Portuguesa de Matemática,
tem a sua sede em Lisboa.
§ único. Poderão ser constituídos núcleos da S.
P, M. em qualquer localidade do território nacional,
devidamente legalizados por quem de direito.
Art, 3.° Os meios de que dispõe a S. P. M. para
atingir os seus fins são;
а) Reuniões de estudo, conferencias e cursos públicos;
б) Publicação dum boletim e outros estudos matemáticos;
c) Colaboração em congressos e publicações nacionais e internacionais.
Art. 4." A S, P. M. pode filiar-se em organismos
internacionais da sua especialidade, nos termos da
legislação em vigor.
Art. 5." A S, P. M. será federada na Associação
Portuguesa para o Progresso das Ciências (A. P.
P, C), nos termos dos estatutos desta,
II — DOB sócios
Art. 6.° A S. P. M. compreende quatro categorias
de sócios:
à) Sócios ordinários;
h) Sócios vitalícios;
c) Sócios honorários;
d) Sócios colectivos.
§ I." Não há limitação para o número de sócios
em qualquer das categorias.
_
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§ 2." São considerados sócios fundadores os que
se inscreveram atê 31 de Janeiro de 1941, sem que
tal qualidade envolva regalia especial.
Art. 7.* Pode ser admitido como sócio ordinário
qualquer indivíduo, de nacionalidade portuguesa ou
estrangeira, nos termos dos parágrafos seguintes:
§ 1L° Mediante proposta, assinada por dois sócios
ordinários ou vitalícios, que estará patente na sede
da S. P. M . pelo prazo de quinze dias.
§ 2° Sem objecções, formuladas por escrito, da
parte do qualquer sócio, será a proposta submetida
à Direcção, de cujo parecer desfavorável hã recurso
para a Assembleia Geral que resolverá,, ouvida a
informação da Direcção.
§ 3." Com objecções, formuladas por escrito, da
parte de qualquer sócio, será a proposta submetida
à Assembleia Geral.
ArL 8," São considerados sócios vitalícios os sócios
ordinários que efectuarem, duma vez só ou em três
prestações anuais, o pagamento da importância indicada pelo Regulamento interno, em substituição da
quotização anual.
§ único. Se o pagamento cm prestações não for
completado, voltará o sócio à categoria de ordinário,
considerando-se as prestações pagas como adiantamento do pagamento de quotas anuais.
Art. 9." O título de sócio honorário será concedido
a indivíduos de reconhecido mérito científico que
a S. P. M , por meio da Assembleia Geral e perante
proposta justificada da Direcção, entenda dever distinguir desta forma.
Art. 10.° Podem ser sócios colectivos, quaisquer
entidades nacionais ou estrangeiras de carácter cienlifico ou económico que como tais sejam aceites
pela Direcção.
ArL. 11.* A qualidade de sócio caduca:
ÍI) Por pedido escrito de demissão do sócio dirigido ã Direcção;
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b) Por atraso de um ano no pagamento das quotas;
c) Por irradiação deliberada pela Assembleia Geral,
como consequência da falta de cumprimento de obrigações morais para com a S. P. M. mediante processo organizado pela Direcção.
g único. O indivíduo cuja qualidade de sócio for
perdida por força do disposto na alínea ò), só poderá
ser readmitido mediante o pagamento de nova jóia.
Art.,J 12° São obrigações dos sócios ordinários:
a) Colaborar nos trabalhos da S. P. M. e aceitar
os cargos para que forem eleitos ou nomeados;
b) Pagar a jóia fixada pelo Regulamento Interno;
c) Pagar a quota anual fixada pelo Regulamento
Interno.
Art. 13." é obrigação dos sócios vitalícios colaborar nos trabalhos da S. P. M. e aceitar os cargos
para que forem eleitos ou nomeados,
Art. 14.° Ê obrigação dos sócios colectivos o pagamento da quota anual mínima fixada pelo Regulamento Interno.
Art 15." Os sócios ordinários e vitalícios, têm direito a:
a) Fazer parte da Assembleia Geral, emitir nela a
sua opinião, votar para a eleição dos corpos gerentes
da S. P. M, e apresentar quaisquer propostas que
julguem de interesse colectivo;
b) Requerer a convocação da Assembleia Geral
nos termos destes estatutos;
c) Examinar na época competente o relatório
anual, as contas e os livros de escrituração da
S P. M.;
d) Reclamar, perante a Direcção, dos actos que
julguem lesivos dos seus direitos;
e) Assistir a todas as manifestações científicas da
S P. M.
An. 16." Os sócios honorários e colectivos têm
direito a receber todas as publicações da S. P. M,
III — Da Organização
Art. 17.° São órgãos da S. P- M.:
a) A Assembleia Geral;
b) A Direcção;
c) Os organismos permanentes previstos no Regulamento Interno da S. P. M.;
d) As comissões temporárias constituídas pela
Assembleia Geral ou pela Direcção;
Í>) Os núcleos, segundo o Regulamento Interno.
a ) — D a Assembleia Geral
Art. ] 8* A Assembleia Geral é constituída pelos
sócios ordinários e vitalícios no gozo dos seus di-
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reitos e reune-se, ordinàriamente, na primeira quinzena de Janeiro e extraordinàriamente, em qualquer
época, por decisão do Presidente da Assembleia
Geral, a pedido da Direcção ou a requerimento dum
terço dos sócios ordinários e vitalícios da S. p , M.
Art. 19.° Os sócios ordinários e vitalícios impedidos de comparecer poderão delegar os seus poderes
noutros consócios em carta dirigida ao Presidente
da Assembleia Geral.
Art. 20" Para efeitos da eleição bienal dos membros da Mesa da Assembleia Geral, da Direcção
e dos delegados à A. P. P. C. os sócios ordinários
e vitalícios impedidos de comparecer poderão votar
com lista em sobrescrito fechado, dirigido ao Presidente da Assembleia Geral, com a indicação exterior do seu conteúdo e a assinatura do votante.
§ único. N o caso de empate, os escrutínios seguintes realizam-se imediatamente com os sócios
presentes, sendo contada para cada candidato toda
a votação feita a seu favor em carta, nos termos
deste artigo.
Art. 21.° Os sócios honorários têm assento na
Assembleia Geral, sem direito de voto e podem
intervir nas discussões de carácter científico.
Art, 22.° As convocações serão feitas com a antecedência mínima de oito dias, por meio de anúncio
num dos jornais mais lidos, ou por aviso dirigido
a cada sócio, sem o que a Assembleia Geral não
poderá reunir-se vàlídamenie.
Art. 23." Da ordem dos trabalhos da reunião
ordinária da Assembleia Geral constará a discussão
e aprovação do relatório anual da Direcção, contas,
assuntos de expediente, eleições quando as houver
e os assuntos que a Direcção entenda dever submeter à sua apreciação.
§ único. O relatório anual e as contas estarão
patentes na sede da S. P. M durante os oito dias
que antecedem a reunião ordinária da Assembleia
Geral.
Art. 24.° A Assembleia Geral funcionará com
qualquer número de sócios, salvo para rever os
Estatutos e promover a dissolução da S. P. M. para
o que é exigida a presença de um terço dos sócios
ordinários e vitalícios.
Art. 2S.° A Mesa da Assembleia Geral será constituída por um Presidente e dois Secretários, eleitos
por dois anos c podendo ser reeleitos.
Art. 26." Compete ao Presidente da Assembleia
Geral:
a) Convocar as reuniões da Assembleia Geral;
b) Dirigir os trabalhos, manter a ordem, respeitando e fazendo respeitar os Estatutos e demais
disposições em vigor;

