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ESTATUTOS

,

CONSTITUI<;AO DE ASSOCIA<;AO
No dia trinta de lunho de mil novecentos e oitenta e dois,
na Secretaria Notarial de Torres Vedras, perante mim, Armando
Jose Louren~o de Almeida, Notario do Primeiro Cartorio,
compareceram como outorgantes :
Primeiro: Augusto Correia Avelar, casado;
Segundo: Ernesto Manuel Faria Esteves, casado;
Terceiro: lose Rafael Correia Lopes, casado;
Quarto: David Augusto Carvalho Avelar, solteiro, maior;
Quinto: lose Raul Ribeiro Cesar, casado;
Sexto: E:dgar Agostinho Correia Lopes, solteiro, maior;
Setimo: lose Timoteo Avelar, casado;
Oitavo: Natalia Vltor Correia, casada;
Nono: Fernando Augusto Correia Freitas, solteiro, maior;
Decimo: jose Fernando Margues da Silva, casado;
Decimo-primeiro: Antonio Mateus Duarte, casado;
Decimo-segundo: joaquim Felix Lopes, solteiro, maior,
sao todos naturais da freguesia de Ramalhal, deste
concelho;
Decimo-terceiro: )oao de Freitas, casado,
natural da freguesla de Creixomil, concelho de
Guimaraes;
Decimo-quarto: Francisco jose Avelar, solteiro, maior,
natural da freguesia de Sao Pedro, deste concelho;
Decimo-quinto: Eduardo Rafael, casado,
natural da freguesia de Enxara do Bispo, concelho de
Mafra;
Os outorgantes sao todos residentes no lugar de Ameal,
freguesia dita de Ramalhal.
E por eles foi dito: Que, pela presente escritura,
constituem uma Associa~ao Cultural, Recreativa e Desportiva
com os estatutos constantes do documento complementar
elaborado nos termos do numero dois do artigo setenta e oito
do Codigo do Notariado, que arquivo e fica a constituir parte
integrante da presente escritura.
Assim disseram e outorgaram.
Verifiquei a identidade dos outorgantes por declara~ao dos
abonadores Antonio Sobreiro e fYolicarpo da Silva, casados,
residentes nesta cidade.
Foi feita aos outorgantes, em voz alta e na presen~a
simultanea de todos, a leitura desta escritura e a explica~ao do
seu conteudo.
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DOCUMENTO ,COMPLEMENTAR
ELABORADO
NOS
TERMOS DO, NUMERO DOIS DO ARTIGO SETENTA E
OITO DO CODIGO DO NOTARIADO PARA INTEGRAR A
ESCRITURA EXARADA em trinta de Junho de mil novecentos e
oitenta e dois.

ESTATUTOS
Capitulo I

DA DENOMINA<;AO
Art. 1°
Fundou-se em dezassete de Abril de mil novecentos e
oitenta e dois, no Ameal uma associa~ao que adoptou 0 nome
de «Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo do Ameal»,
com sede na Rua de Santo Antonio, N°3 - Ameal / 2565-641
Ramalhal.

Capitulo 1/
DOS SEUS FINS

A Associa~ao tem por fins promover actividades
recreativas, desportivas, culturais e de solidariedade.
Art. 3°
Designadamente a

associa~ao

procurara:

1°- Manter em actividade para a boa consecu~ao dos
seus fins sec~oes base, a saber, Sec~ao Cultural, Recreativa,
Desportiva, Social e outras.
2°_ Estara aberta a todos os partidos politicos com assento
na Assembleia da Republica, para realizar exposi~oes, reunioes,
casamentos e baptizados.
3°_ Relacionar-se com outras associa~oes no sentido
de obter para os seus associados os beneffcios concedidos aos
membros das ditas associa~oes.

4°_ Manter no ediffcio da sua sede instalac;;oes proprias
para reunioes, festas, leitura, jogos lidtos, alem do mais que possa
concorrer para 0 recreio e utilidade dos socios.
Capitulo III
,

DOS SOClOS

Podem ser socios efectivos todos os cidadaos admitidos
em conformidade com 0 Art. 5° e tem as seguintes categorias:
efectivo com pagamento quota ou isenc;;ao a deliberar pela
Direcc;;ao.
Art. 5°
A admissao para socia e feita mediante simples inscric;;ao,
contudo so gozara de todos os seus direitos apos aprovac;;ao da
Direcc;;ao ( que deve ser dada .~um prazo de trinta dias ) e 0
pagamento cia pnmelra quota e lOla.

A Direcc;;ao podera recusar a admissao de um candidato a
socio, devendo enviar um aviso justificativo por escrito no prazo
de trinta dias a partir da data do seu pedido de admissao.
,

Unico - 0 candidato em questao podera recorrer por
escrito da decisao a Mesa da Assembleia Geral tendo esta de
convocar uma Assembleia Geral Extraordinaria no caso do
documento do candidato conter essa pretensao e vir assinada por,
pelo menos, quarenta socios no pleno gozo dos seus direitos .
•

Art. 7°
!odo 0 soci<~ qL!e_prete~da desistir da Associac;;ao devera
comunlcar por escnto a Direcc;;ao.

DEVERES E DIREITOS
Dos Socios
Art. 8°
1° - Respeitar e cumprir as

disposi~6es

destes estatutos.

2° - Zelar pelo bom nome, prestigio e interesse da
Associa~ao e, patentear a maxima correc~ao na vida associativa.
3° - Votar e ser eleito para cargos directivos sempre que
os estatutos Ihe confiram esse direito.
4° - Comentar e apresentar sugest6es
documento escrito.

a direc~ao

em

S° - Respeitando as disposi~6es dos estatutos, propor
qualquer socia como candidato a um cargo associativo.
6° - Pagar em devido tempo a quota.
7° - Apresentar, sempre que Ihe for solicitado pelos
dirigentes 0 seu cartao de socio.
8° - Zelar pela

conserva~ao

9° - Receber aquando da
estatutos.

do patrimonio da
inscri~ao,

associa~ao.

um exemplar dos

10°- Eleger aos dezasseis anos ou ser eleito para todas as
vota~6es tendo para isso idade minima de dezoito anos.
PERDAS DE DIREITOS

Perdem a qualidade de socios todos aqueles que forem
abrangidos pelas penalidades de expulsao estabelecidas no
capitulo IV.
Art. 10°
Perdem a qualidade de socios todos aqueles que,
sem comunicar por escrito a Direc~ao a sua desistencia, nao
cumprirem durante tres meses 0 pagamento da quota.

Capitulo IV
DAS PENALIDADES
Art. I 1°
Os socios que nao cumpram 0 estabelecido nos numeros
um, dois, seis, sete e oito do Art. 8°, ficam sujeitos a penalidades
de censura e suspensao temponiria dos seus direitos por um
prazo ate tres meses aplicadas pela Direcc;ao e expulsao aplicada
em Assembleia Geral.
1° - Todo 0 socio nas condic;6es do previsto neste artigo
tera primeiramente de ser ouvido, antes da aplicac;ao de qualquer
penalidade ou convidado a apresentar em documento escrito e
contestac;ao dos actos que Ihe sao imputados.
2° - As penalidades serao comunicadas ao atingido e
tornadas publicas, com a citac;ao da disposic;ao pela qual foi
castigado.

Consideram-se ainda delitos punfveis, penalidades previstas
no Art. I 1°.
1° - A falta de dignidade perante a Assembleia Geral.
2° - 0 abuso do poder cometido por qualquer socia com
responsabilidades directivas.

Capitulo V
DOS CORPOS GERENTES
Art. 13°
Os corpos gerentes sao constitufdos por: Mesa da
Assembleia Geral, ~onselho Fiscal e Direcc;ao, eleitos em
conjunto numa lista candidata em Assembleia Geral, por periodo
dois anos.
,

Unico - A apresentac;ao das Iistas candidatas devera ser
feita pela Direcc;ao cessante ou Ror um grupo de vinte socios
no pleno uso dos seus direitos. Estas listas serao enviadas ao
Presidente da Assembleia Geral no prazo de oito dias antes da
realizac;ao da mesma.

A ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral
dos seus direitos.

e constitufda pelos socios no pleno uso
Art. 15°

As decis6es tomadas em Assembleia Geral so podem ser
revogadas ou alteradas por outra Assembleia Geral.
Art. 16°
Todos os casos omissos nos presentes estatutos serao
resolvidos pela Direcc;;ao e em caso de justiticac;;ao, serem enviados
Assembleia Geral para esse tim.

a

Art. 17°
A Assembleia Geral, reune ordinariamente uma vez por
ana durante 0 1° trimestre para apreciar 0 relatorio de contas do
ana anterior e 0 respectivo parecer do Conselho Fiscal.
- De dois em dois anos para eleic;;ao dos corpos gerentes.

ELEI<;AO DOS CORPOS GERENTES
,

Unico
As Assembleias Gerais, ordimirias ou
extraordinarias, serao convocadas pelo Presidente da Mesa
da Assembleia Geral ou, no impedimento deste, pelo VicePresidente. Devendo essa convocatoria ser fixada num prazo
minimo de quinze dias antes da sua realizac;;ao e funcionara com
um terc;;o dos socios ou qualquer numero uma hora depois.
Art. 18°
A Assembleia Geral reunira extraordinariamente, com
fins especificados por ordem de trabalhos, a pedido da Direcc;;ao,
do Conselho Fiscal ou de quarenta socios no pleno usa dos seus
direitos ou ainda por iniciativa da Assembleia Geral.
1°_ 0 Conselho Fiscal so podera pedir a reuniao da
Assembleia Geral, com ordem de trabalhos, de acordo com as
atribuic;;6es que estes estatutos Ihe conferem.

2°_ No caso da Assembleia Geral, ser pedida por um
grupo de socios no pleno uso dos seus direitos, a Assembleia
Geral so funcionara com a presen~a de setenta por cento dos
mesmos, e no total de um ter~o dos socios, ou uma hora depois
com qualquer numero.

A Mesa da Assembleia Geral e constitufda para cada
perfodo do seu mandato por um Presidente, um Vice-Presidente
e um Secretario.
Art. 20°
Sao atribuic;:6es do Presidente de Mesa da Assembleia
Geral convocar as Assembleias Gerais, presidi-Ias orientando os
seus debates cingidos a ordem de trabalhos e assinar com 0 VicePresidente e Secretario as actas da Assembleia Geral.
Art. 21 °
No caso de impedimento do Presidente da Assembleia
Geral este sera substituido pelo Vice-Presidente em todas as
fun~6es.

CONSELHO FISCAL
Art. 22°

o Conselho Fiscal e constituido por um Presidente e dois

Secretarios.

Art. 23°

o Conselho Fiscal reune ordinariamente uma vez por ana

ou extraordinariamente quando 0 julgar necessario a maioria dos
seus componentes, a Direc~ao ou a Mesa da Assembleia Geral.
Art. 24°

Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar as actividades da
Direc~ao nomeadamente verificar as contas.

DA DIREC<;AO
Art. 25°
A Direc~ao e constituida por um Presidente, um VicePresidente, um Primeiro Tesoureiro e um Segundo Tesoureiro,
um Primeiro Secretario e um Segundo Secretario mais dois
Vogais, no minimo.

Compete

a Direc~ao:

1°- Zelar pelo rigoroso cumprimento dos Estatutos.
2°_ Cumprir e fazer cumprir as decis6es da Assembleia
Geral.
3°_ Fornecer ao Conselho Fiscal todas as informa~6es por
ele solicitadas para um cumprimento da sua missao.
4°_ Cooptar socios para motivos espedficos sempre que
entenda necessario.
5°_ Reunir ordinariamente uma vez por mes, e estar a
disposi~ao dos socios para qualquer esclarecimento pedido por
estes, no infcio da reuniao e no perfodo de uma hora.
6°_ Assinar as respectivas aetas.
Art. 27°
•

E da competencia do Presidente:
1°_ Presidir as reuni6es da

Direc~ao.

2°_ Assinar os cart6es de identidade dos socios.
3°_ Representar a Associa~ao

«

em juizo e fora dele

».

4°_ Assinar todos os documentos que representam
receitas ou despesas para a Associa~ao.

Ao Vice-Presidente compete a
em todos os seus impedimentos.

substitui~ao

do Presidente

Aos Secretarios compete:
1°- Redigir e proceder

Direc~ao.

a leitura das actas

2°_ Orientar de uma maneira geral todo

0

das reuni6es da
expediente.

Art. 30°
Aos Tesoureiros compete:
1°_ Velar pela

Associa~ao.

organiza~ao

de toda a escrita da referida

2°_ Assinar os recibos e quaisquer outros documentos que
representam receita e despesa para a Associa~ao.
3°_ Efectuar os pagamentos autorizados pela

Direc~ao.

Capitulo VI

DAS DISPOSI<;OES GERAIS
Art. 31 °
Estes Estatutos so
Assembleia Geral.

poderao

ser

modificados

pela

Art. 32°

Qualquer aliena~ao de bens da Associa~ao so se podera
efectuar com autoriza~ao expressa da Assembleia Geral
convocada para 0 efeito.
Art. 33°

o valor das quotas sera aprovado em Assembleia Geral e

sob proposta da

Direc~ao.

Art. 34°
Os socios desta Associa~ao nao respondem pelos encargos
que esta possa assumir.
Atribui~ao

de louvoures e
compete aAssembleia Geral.

distin~ao

de socios honorarios

