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_______________ALTERAÇÃO

DE ESTATUTOS_____________

_____

No dia dez do mês de Outubro do ano de dois mil e um, no

Cartório Notarial de Ferreira do Alentejo, perante mim, Licenciada Teresa

Isabel Batista Mendes Nóbrega, respectiva Notária, compareceram como

outorgantes:

____________________PRIMEIRO:_____________________
_____António

Manuel Monteiro David Barbosa, sotteiro, maior, natural

da freguesia de S. Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente

habitualmente na Rua Dr. Acácio Monteiro Leitão, número 27, Ferreira do

Afentejo; titular do bilhete de identidade número 2335048, emitido em

25/11/1994, pelos 510 de Lisboa.________________________________

____________________SEGUNDO:_____________________
______Carlos

Manuel Vaz Mendes, solteiro, maior, natural da freguesia e

concelho de Ferreira do Alentejo, onde reside habitualmente na Rua

Soeiro Pereira Gomes, número 21.

____________________TERCEIRO:_____________________
_____Francisco

Júlio Louro Simão, solteiro, maior, natural da

freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo, onde reside habitualmente

na Rua Florbela Espanca, número 19; titular do bilhete de identidade

número 6649409, emitido em 15/03/1 999, pelos SIC de Beja.

____________________QUARTO:______________________
_____Nuno

Miguel Bento Rocha, solteiro, maior, natural da freguesia

de Beja ( Santiago Maior ), concelho de Seja, residente habitualmente

na Rua 5 de Outubro, número 21, Ferreira do Alentejo; titular do bilhete

de identidade número 10796885, emitido em 03/07/1997, pelos SIC de
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Beja

______________________QUINTO:______________________
_____Luís

António Ramos Contente, solteiro, maior, natural da

freguesia de Beringel, concelho de Seja, onde reside habitualmente na

Estrada Nacional 121, número 31; titular do bilhete de identidade número

7909115, emitido em 25106/1998, pelos SIC de Beja._______________

_______Outorgam

na qualidade, respectivamente, de presidente, vice-

presidente, tesoureiro, secretário e vogal da Direcção e em

representação da associação, com a denominação “ASSOCIAÇÃO

DISTRITAL DE XADREZ DE BEJA”, NIPC 504 281 054, com sede na

Rua da Casa Pia, número 15, Seja._____________________________

_____VERIFiQUEI:________________________________________
______A

identidade dos outorgantes pela exibição dos seus

mencionados bilhetes de identidade, excepto a do segundo que verifiquei

por declaração das seguintes abonadoras, cuja identidade certifico por

conhecimento pessoal:____________________________________________

______a)

Maria José Ameixa Caetano Patrício Jorge, casada residente

habitualmente na Rua D. Afonso Henriques, número 43, Ferreira do

Alentejo,

______b)

Regina Celeste da Conceição dos Santos Fragoso, casada,

residente habitualmente na Rua dos Açores, número 38, Ferreira do

Alentejo.

_____A

qualidade dos outorgantes, e os seus poderes pata este acto,

por uma certidão dos estatutos da mencionada associação e por cópias

certificadas da acta número um da reunião ordinária da assembleia geral,
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realizada em trinta de Julho do corrente, e da acta de eleição e tomada

de posse dos respectivos órgãos sociais, documentos que

apresentaram.

____DECLARARAM

OS OUTORGANTES, na sua mencionada

qualidade:

_____

Que em execução do deliberado na mencionada reunião da

assembleia geral da dita associação, pela presente escritura procedem à

remodelação dos estatutos da mesma, sem contudo alterar a sua

denominação, objectivos ou sede, os quais se reproduzem integralmente

em documento complementar anexo, o qual fica a fazer parte integrante

da presente escritura, e cujo conteúdo conhecem perfeitamente, pelo

que dispensam a sua leitura._______________________________________

____ARQUIVO:______a)

Certidão dos estatutos daquela associação._________________

______

b) As mencionadas cópias certificadas das ditas actas.___________

______c)

O referido documento complementar._________________________

______Esta

escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos feita a

explicação do seu conteúdo, em voz alta e na sua presença simultânea,

a seu pedido, pelas dezassete horas e quinze minutos.________________

/Jí

-)
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UoumenW complementar, etaootado nos termos ao numero QOIS uo artigo sessca e

quatro, do Código do Notariado, que constitui parte integrante da escritura lavrada

, no competente livro de notas para escrituras

diersas. núniero-----, a 1s.-----, do Cartório Notarial de Ferreira do Alentejo.

ESTATUTOS

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE XADREZ DE BEJA

CAPÍTULO 1

CAPÍTULo II

Db=)Princípios gerais

ARTIGO 1° -

Fundação, definição e natureza

À Associação Distrital de Xadrez de Beja, adiante designada por AD, foi ftrndada

em onze de Julho de mil novecentos e oitenta e nove, é uma pessoa colectiva de direito

privado, constituída sob a forma associativa, sem tins lucrativos e rege-se por estes

Estatutos e regulamentos complementares._________________________________________

ARTIGO 2°

Sede. âmbito e finalidade

À AD.\B tem a sua sede em Seja e tem como objectivo oraanizar as provas distritais de

xadrez no Distrito de Seja e divuliar e dinamizar a prática do xadfez no Distrito de

Seja

ARTIGO 3°

Sim t)OIOS

À AD.\B teta corno simbolos a bandeira e o emblema que \enham a ser aprovados em

Assembleia Geral

Da cotistituiçio
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À ADXB e constituida por:_____________________________________________________

1- Sócios.
1- Corpos Gerentes.

_________________________________________________________

CAPÍTULO 111

Sócios — Seus direitos e deveres

kRTIGO 50

Sócios

À ADXB pode ter como sácios clubes ou outras colectividades legalmente constituídas

de acordo com as disposições legais em vigor.______________________________________

ARTIGO 6°

Admissão de sócios

A admissão de sócios é da competência da Direcção a pedido dos interessados.________

ARTIGO 7°

Direitos dos sócios

São direitos dos sócios:
- Participar desportivamerne nas competições oficiais otanizadas pela kD.

através dos atletas a si vinculados para a respectiva epoca, nos termos definidos

pelo Re.wlamento

________________________________________________________

2- Formular propostas de modificação dos Estatutos e ceulamentos em vuor.

_____

3- Receber a documentação emitida pela ADB. bem como as informações

solicitadas à Direcção

__________________________________________________________

Reclamar ou recorrer contra os actos dos Corpos Gerentes da AD que

juluuem
lesivos dos

seus
diret[os

__________________________________________________
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seus Corpos Gerentes. / —

- Apresentar ou apoiar listas nominais, junto da Mesa da Assembleia Geral,! tendo
em vista a eleição dos Corpos Gerentes da ADXB.

__________________________

ARTIGO 8°

Deveres dos sócios

1- Todos os sócios tèm o dever de cumprir e fazer cumprir os Estatutos e demais

regulamentos da ÃDXB._________________________________________________
:- Acatar as deliberações da Assembleia Geral bem como as decisões dos Corpos

Gerentes da ADXB sem prejuízo do direito de reclamação ou recurso._____
3- Patar a quota de tiliação e quaisquer outras contribuições que sejam ou venham

a ser fixadas nos termos estatutârios e regulamentares._________________________

CAPÍTULO IV

Dos Corpos Gerentes

SECÇÃO 1

Disposições gerais

ARTIGO 9°

Corpos Gerentes

- A ADXB realiza os seus tíns por intermedio da Assembleia Geral e dos Corpos

Gerentes que são.
1 1 - v1esa da Assembleia Geral

_______________________________________________

- Presidente
13- Direcção

Conselho Fiscal
1 5- Conselho ]urisdicional
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________________________________________________________________________________

2- Os Corpos Gerentes da ADXB são independentes entre si e respondem somente

perante a Àssembleia Geral. Devem á excepção da Mesa da Assembleia Geral.

emitir parecer quando solicitado pelos sócios.

__________________________________

ARTIGO QO

Elegibilidade e incompatibilidades

1- Apenas podem ser membros dos Corpos Gerentes da ÀDXB, indivíduos de

nacionalidade portuguesa. maiores, no pleno gozo das suas capacidades civis e

políticas.
2- E incompatível com a tünção de Presidente ou de titular da Direcção da ADXB

o exercicio de cargos directivos em outra associação desportiva de àmbito

distrital.

ARTIGO 110

víandatos

- Os mandatos dos membros dos Corpos Gerentes tém a duração de quatro anos.

2- Cessação individual dos mandatos:_________________________________________

2. l - Perdem o mandato os membros dos Corpos Gerentes que se demitirem por

escrito e a sua demissão seja aceite pelo Presidente do Corpo respectivo.

.RTIGO 12°

Funcionamento

- Verificando-se quorum. as deliberações são tomadas por maioria de votos dos

membros presentes. tendo o presidente voto de qualidade.

- Das decisões dos Corpos Gerentes serão elaboradas actas, assinadas pelos

presentes. com excepção das Assembleias Gerais, em que as actas necessitam

apenas das assinaturas dos membros da Mesa.

________________________________
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Os titulares dos Corpos Gerentes das ÀDXB respondem civilmente perante esta plos
prejuizos causados pelo incumprimenro dos seus deveres legais e estatutários:_________

- Tal responsabilidade cessa com a aprovação do relatório e contas em
Assembleia Geral. salvo no tocante aos factos que a esta hajam sido ocultados
ou que pela sua natureza não devam constar daqueles documentos.____________

2- O disposto no número anterior não prejudica a responsabilidade penal ou
disciplinar em que evemualrnente incorram os titulares dos Corpos Gerentes da
ÀDXB.

ARTIGO J40

Moções de censura

- A Assembleia Geral poderá manifestar a sua discordância dos actos cometidos
por um ou vários Corpos Gerentes através de uma moção de censura.__________

2- À aprovação, nos termos estatutários da segunda moção de censura incidindo

sobre o mesmo Corpo Gerente, no decurso do mesmo mandato, implicará a sua

demissão.
L’nico- Só decorridos noventa dias após a aprovação da primeira moção de censura

podera ter lugar, em Assembleia Geral, a segunda moção de censura ao mesmo Corpo

Gerente.

ARTIGO 150

Exorieraço e demissão

Perdem o mandato
- Os Corpos Gerentes que sejam alvos de duas moções de censura aprovadas pela

Assembleia Geral nos termos do anio anterior

______________________________
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Os elerncn[os dos Corpos Gerentes que apresentem a sua demissão au Pt’esidente

co rcspecti’o (ocpo. cÍesue que esse peGiuo seja aceite.

- No caso de se tratar do Presidente de um Corpo Gerente, o pedido de demissão

e ser apresentado ao Presidente da ADXB. o qual em consonãncia com a Mesa

da Assembleia Geral providenciará o eventual preenchimento.

- Verificando-se a demissão do Presidente da ADXB ou a inexistência de quorum

na Direcção. deve a Mesa da Assembleia Geral ouvir os Presidentes dos restantes

Corpos Gerentes e convocar urna Assembleia Geral Extraordinaria no prazo máximo

de trinta dias para decidir da necessidade de se nomear uma Comissão Directiva.

1- No caso de se verificar o impedimento de qualquer outro Corpo Gerente, o

Presidente da ADXB promoverá em consonância com a Mesa da Àssembleia Geral

a realização de eleições intercalares que permitam o preenchimento do Corpo

Gerente em causa.

ARTIGO 16°

Comissão Directiva

A Comissão Directiva é um Corpo Gerente de excepção, nomeado pela Assembleia

Geral nos termos do artigo 15° e cujo mandato não poderá exceder seis meses._____

- Compete á Comissão Directiva:

__________________________________________

1 1 - Assegurar a gestão corrente da ADXB e a prossecução da planificação já

existente.
1 2- Promover dentro do praio atrás fixado, novas eleições para os Corpos

Gerentes da ADXB._________________________________________________

1- 1nrezrarào a Comissão Directiva os seguintes pelouros:_______________________

2 1 - O Presidente da Comissão___________________________________________________

1 2- Um Voual para os assuntos administrativos___________________________________

N
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2.5- Um Secretário

________________________________________

SECÇÂQ 11

Da Assembleia Geral

ARTIGO 17°

Definição e composição

- A Assembleia Geral e constituida pelos clubes filiados em pleno gozo dos seus
direitos, devidamente credenciados e reúne ordinariamente duas vezes por ano e
extraordinariamente sempre que o Presidente, a Direcção ou um terço dos associados o
requerer.
2- Em nenhum caso poderá um membro da Àssembleia Geral estar credenciado para
exercer o direito de voto em nome de mais de um sócio.

_____________________________

ARTIGO 18°

funcionamento

A Assembleia Geral reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias.__________________
- A Assembleia Ordinária reunirá anualmente:_____________________________________

1- Até ao dia 25 de Março para apreciação, discussão e votação do relatório e
contas anuais

1.2- No més de Setembro. de quatro em quatro anos, para eleições dos Corpos
Gerentes

1 3- Atë 30 de Novembro para apreciação, discussão e votação do plano de
actividades e orçamento do ano settuinte.

_____________________________________

2- As Assembleias Extraordinárias podem realizar-se:

________________________________

2 - A pedido do Presidente

___________________________________________________
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terço do seu numero

_________________________________________________________________

3- As reuniões da Assembleia Geral são convocadas com a antecedência mínima de oito

dias. através de a’viso postal dirii.iido aos associados, com as indicações legalmente

previstas
-\ Assembleia Geral reunira em primeira convocatória na hora marcada, quando se

encontrem presentes mais de metade dos associados. Caso o não estejam, proceder-se-á

a neva convocatória.______________________________________________________________

5- No caso de. à hora marcada, em segunda convocatória, não se encontrarem presentes

mais de metade dos associados, a reunião iniciar-se-á meia hora depois, com os

associados presentes

_____________________________________________________________

6- Às deliberações são tomadas por maioria absoluta, qualquer que seja o número de

associados presentes.

________________________________________________________________

7.. de aprovação pela maioria qualificada de três quartos dos votos expressos

as votações relativas a alterações dos Estatutos e a aquisição ou alienação de bens

imóveis.
8- São efectuadas

por voto secreto:

___________________________________________________

8. 1 - A votação para a eleição dos Corpos Gerentes da AD.________________________

8 2- As votações subsequentes que decorrem do anterior n° sete.______________________

ARTIGO 190

Representação dos sõcios

- Cada sócio tem direito a um voto.

_______________________________________

2- Os sócios. para além de necessitarem de tiliação na época anterior, necessitam

de Hliaçào na época em curso para o exercício do seu direito de voto.________
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ARTIGO 20°

Competências ‘7
Compete à Assembleia Geral em exclusivo:

_________________________________

1- Apreciar e aprovar o relatório de actividades e as contas.

_______________

2- Discutir, apreciar e votar as propostas de alteração dos Estatutos e dos

regulamentos, conforme previsto na

3- Autorizar a aquisição de bens imóveis.

____________________________________

4- Eleger os Corpos Gerentes.

5- Discutir e votar moções.

_____________________________________________

6- Discutir e decidir sobre as propostas de indole disciplinar relativas a associados,

que excedam o âmbito dos Corpos Gerentes.

_______________________________

7- Encontrar e decidir sobre soluções alternativas para o preenchimento dos

diversos Corpos Gerentes, em caso de necessidade premente. -

8- Ponderar e decidir sobre matéria omissa nestes Estatutos.

______________________

ARTIGO 21°

Assembleia Eleitoral

1- A Assembleia Geral para fins eleitorais deverá realizar-se até ao dia 24 de

Setembro. Cabe à Mesa da Assembleia a organização e fiscalização do processo

eleitoral.
2- As tistas concorrentes, abrangendo todo o conjunto dos Corpos Gerentes, terão

que ser entregues até ao tim do mês de JuLho do ano da realização das eleições.

3- As listas devem ser subscritas por um ou mais sócios. na plenitude dos seus

direitos.
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indigitados.
5- Das anomalias detectaGas nas listas, a Iviesa da cii’. Cai d.rá

conhecimento ao candidato a Presidente da ADXB para que sejam corrigidas no U

prazo de lO dias. sob pena de exclusão de todo o conjunto.

6- Os titulares dos Corpos Gerentes são eleitos, em listas únicas, através de

sufrágio directo e secreto.______________________________________________________

7- De qualquer dúvida suscitada durante a votação, a Mesa deliberará., consultando

eventualmente a Assembleia, não havendo neste último caso lugar a qualquer

recurso. —

8- Terminada a votação a Mesa efectuará o escrutínio de apuramento e proclamará

os resultados, após o que os trabalhos serão dados por encerrados.

____________

- Os membros eleitos tomarão posse nas duas semanas imediatas em data e hora a

anunciar pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

_____________________

SECÇÃO III

Da Mesa da Assembleia

ARTIGO 22°

Composição e competência

- A Mesa da Assembleia Geral é composta por três membros7 competindo-lhe

convocar e dirigir as Assembleias Gerais e redigir as actas correspondentes.

2- A Mesa da Assembleia Geral é constituída por:

‘.I- Um Presidente

2.2-
UmVice-Presidente

_____________________________________________

2.3- Um Secretário

i- Compete ao Presidente da Mesa:
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3.3- Usar voto de qualidade em quaisquer votações se tal for peitido.

3.4- Conduzir os escrutínios.

______________________________________________

3.5- Elaborar a lista dos sócios com capacidade para participar na Assembleia Geral

com direito a voto.

4- Compete ao Vice-Presidente da Mesa:

________________________________________

4. 1- Substituir o Presidente nos seus impedimentos.

_______________________________

4.2- Coadjuvar o Presidente nos trabalhos que àquele estejam cometidos.

_____________

5- Compete ao Secretário da Mesa:

______________________________________________

5. 1- Redigir e assinar as actas das sessões, bem como ler o expediente e demais —

documentos apresentados no decurso dos trabalhos.

_________________________________

5.2- Elaborar os Autos de Posse, bem como assegurar todo o expediente entre

sessões.

5.3- Receber os pedidos de inscrição para as intervenções, bem como verificar a

qualidade e capacidade dos oradores.

________________________________________________

ARTIGO 23°

Comunicação da composição do Colégio Eleitoral

1- Até 30 de Junho de cada ano será comunicado por escrito aos membros da_

Assemb leia Geral com direito a voto a lista referida no n° 3.5 do anio 22°.

2- As reclamações à lista referida no n° 1. deverão ser efectuadas junt

Presidente da Mesa da Assembleia Geral até dez dias após a sua comunicação.—.....

SECÇÃO IV

Do Presidente

ARTIGO 24°



Limpcténdas

- O Presidente representa a ADXB, assegura o seu regular tunconamento e

promove a colaboração entre os seus Corpos.

2- Compete ao Presidente da ADXB:

__________________________________

. 1 - Representar a ADXB junto da Administração Pública.

___________________

2.2- Representar a ÂDXB junto das organizações congéneres nacionais e

internacionais. -

2.3- Assegurar a organização e o ftmcíonamento dos serviços bem como a

escrituração dos livros nos termos tegais.

2.4- Contratar e gerir o pessoal ao serviço da ADXB.

___________________________

2.5- Assegurar a gestão corrente dos negócios associativos.

_______________________

2.6- Representar a Associação em juízo.

_________________________________

2.7- Presidir às
reuniões

da Direcção.

____________________________________________

2.8- Participar quando entenda conveniente, nas reuniões de quaisquer Corpos

Gerentes, podendo nelas intervir na discussão, mas sem direito a voto.

2.9- Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral da Associação, podendo

nela participar nos termos da alínea anterior.

______________________________________

SECÇÃO V

Da Direcção

ARTIGO 250

Defrniçio e constituição

1- A Direcção é composta por cinco membros e compete-lhe a gerência

administrativa, financeira e técnico-desportiva. devendo reunir periodicamente.

2- A Direcção é constituída por:

2. 1 - O Presidente da Associação

_________________
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_____—

1 - Irn Tcsoucciro

__________—

—._______

2 Uecário

-

ARTIGO 26°

Competência

Compete à Direcção administrar a Associação. nomeadamente:

- Regulamentar as actividades a nível distrital.

_______________________________

2- Organizar as competições desportivas distritais.

________________________________

•
.
-
..

.- Garantir a efectivaçao dos direitos e deveres dos socios.

4- Elaborar anualmente o plano de actividades.

5- Elaborar anualmente e submeter a parecer do Conselho fiscal o orçamentõ5

documentos
de prestação de

contas.

__________________________________________

6- Administrar os negócios da Associação em matérias que não sejam

especialmente atribuídas a outros Corpos.

_____________________________________

7- Zelar pelo cumprimento dos Estatutos e das deliberações dos Corpos da

Associação.

SECÇÃO VI

Do Conselho Fiscal

ARTIGO 27°

Definição e constituição

1- O Conselho fiscal e composto por três membros e compete-lhe fiscalizar os actos

administrativos e financeiros da Direcção e verificar as suas contas e relatórios.

_______

2- O Conselho fiscal é constituído por:

___________________________________________

2.1 - Um Presidente

-______



SECÇÃO VII

Do Conselho Jurisdicional

ARTIGO 29°

Definição e constituição

- O Conselho Jurisdicional é composto por três membros, competindo-lhe o poder

disciplinar desportivo da ADXB.

2- O Conselho Jurisdicional é constituído por:

_______________________________

2.1- Um Presidente

_______--

2.— 1 lm I)jq.rc F?’liinr

2.3- Um Seuundo Relator
-.....-,

...
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4- O Presidente ou o Primeiro Relator, será licenciado ou bacharel em Gestão.

ARTIGO 28°

Competências

Ao Conselho fiscal compete;

1 - Fiscalizar os actos da administração financeira da Associação. bem como o

cumprimento dos Estatutos e das disposições legais aplicáveis.

2- Emitir parecer sobre o orçamento e documentos de prestação de contas, antes da

sua apresentação em Assembleia Geral, parecer este obrigatoriamente constante

no relatório e contas.

3- Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe

servem de suporte. —

Acompanhar o funcionamento da ADXB, efectuando verfficações, quer por sua

iniciativa, quer a pedido de outros Corpos Gerentes, partícipando aos Corpos —

competentes as irregularidades de que tenha conhecimento.



12- Um Vic-Pre;Jcntc

________

iJrnSc:mr’r’

3- Os membros do Conselho Jurisdicional serão licenciados em Direito.__________

ARTiGO 300

Competências

J- Ao Conselho Jurisdicional cabe, de acordo com os diversos regulamentos

desportivos, associativos e a lei em geral. apreciar e punir as infracções das

entidades e jogadores enquadrados pelo âmbito da ADXB.

2- Integram-se no âmbito do ponto anterior os associados, praticantes, técnicos,

dirigentes e outros agentes desportivos ligados à modalidade, nos termos do

Regulamento de Disciplina.

3- A elaboração e as alterações ao Regulamento de Discíplina que deverão ser

aprovadas pela Assembleia Geral. —

4- Apoiar os Corpos Gerentes na interpretação dos Estatutos, regulamentos e

disposições legais do âmbito do desporto, quando solicitado.

SECÇÃO VIII

Da Comissão de Arbitragem

ARTIGO 310

Definição e constituição

1- A Comissão de Arbitragem é composta por três membros e compete-lhe definir

a forma de ftincionamento e a organização da arbitragem.

_____________________

2- A Comissão de Arbitrazem é constituída por:

Ue

2.3- Um Vogal



ARTIGO

32°

Competências

- A Comissão de Arbitragem compete coordenar e administrar a actividade da U
arbitragem. aprovar as respectivas normas reguladoras. estabelecer os
parâmetros de íormação dos árbitros e proceder à classificação destes.

_________

2- A elaboração do Regulamento de Arbitragem. que deverá ser aprovado pela
Assembleia Geral. -

CAPÍTULO V

Gestão financeira

ARTIGO 33°

?afrimónio

Constituem bens da ADXB todas as receitas, taxas de inscrição, multas, subsídios e
quaisquer bens adquiridos por doação, deixa testamentária ou aquisição a título
oneroso. —

ARTIGO 34°

Orçamento

A gestão da ADXB obedecerá ao princípio do equilíbrio orçamental em cada
eercício, tendo em especial atenção o enquadramento legal respectivo.

CAPÍTU1O ‘Í[

Disposições finais

ARTIGO 35°

Entrada cm vigor

Os regulamentos elaborados pela Direcção entram em vigor 15 dias após a sua
diulgação piena ou em data diFerente se neles tal tbr reFerido.

_______________________

ARTIGo 36°
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