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NOTÁRIO

O signatário, Ajudante do Cartório Notarial de

— Que a fotocópia apensa a esta certidão está conforme com o original.

DOIS — Que foi extraída neste Cartório, da escritura exarada de folhas

a folhas I-J

do livro de notas para escrituras diversas, número
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Ajudante, rubricadas.

branco deste Cartório e estão, todas elas, numeradas e por ele,
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Documento complementar elaborado nos termos do n 2 do art9 64, do Cc1igo

Notariado, que faz parte integrante da escritura de Constituiço de Associa.

ç9ao denominada “Clube de Xadrez de Ferreira do Alentejo(CXfA), lav;ada a

fis 93, do livro de notas N2 71—A, do Cart6rio Notarial de ferreira do Alentejo.

ESTATUToS

CAPITULO E - DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINS

Artigo 1°

1 - O Clube de Xadrez de Ferreira do Alentejo, adiante designado por CXFÁ, é urna
associação sem fins lucrativos.

2 - Tem a sua sede em Ferreira do Alentejo.

3 - Durará por tempo indeterminado, a partir de hoje.

Artigo 2°

O objecto social é o seguinte:

a) Promover e divulgar a prática da modalidade.

b) Participar em provas de competição, regionais, nacionais e internacionais.

c) Intercâmbio com instituições congéneres nacionais e estrangeiras.

d) Quaisquer outras actividades que se ajustem às finalidades do CXFA.

CAPÍTULO II- DOS SÓCIOS

Artigo 3°

Podem ser sõcios do CXFA as entidades e individualidades que pela sua actividade
contribuam para os fins cometidos ao CXFA e que não pertençam à Direcção de outras
associações que prossigam os mesmos fins.

Artigo 4°

A qualidade de sócio do CXFA adquire-se por subscrição do interessado, competindo à
Direcção deliberar sobre a sua admissão.



Artigo 50

São direitos dos sõcios:

a) Participar nos actos eleitorais.

b) Participar nas actividades do CXFÀ

c) Elege;- e ser eleito para os Orgãos Sociais do CXFA nas condições
presentes estatutos.

d) Serem informados de toda a actividade do CXFÀ

t\rtirzo 60

São deveres de todos os sécios:

a) Cumprir os presentes estatutos

b) Contribuir para a realização dos fins estatutários

c) Exercer os cargos pata que forem eleitos ou designados

d) Pagar pontualmente ajoia de admissão e as quotas periódicas.

Artigo 7°

/

Perdem a qualidade de sócios todos os que:

a) Devam mais de seis meses de quotas.

b) Não cumpram as obrigações estatutárias ou regulamentares, ou atentarem cotra os
interesses do CXFA.

c) A exclusão prevista nos números anteriores é da competência da Assembleia Geral.

CAPÍTULO III - DOS ORGÃOS SOCIAIS

São Orgãos Sociais do CXFA:

a) Assembleia Geral

b) Direcção

c) Conselho fiscal

Artigo 8°
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Artigo 9°

1 - Os membros dos Orgãos Sociais são eleitos pela Assembleia Geral, por

dois anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 - Nenhum associado é obrigado a aceitar a eleição para qualquer cargo estatutário.

SECÇÃO 1- DA ASSE\IBLEIÂ GERAL

Artigo 100

1 - É constituida por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos.

2 - Compete-lhe nomeadamente:

a) Eleger os Orgãos Sociais;

b) Aprovar anualmente o Relatório da Direcção e Contas da gerência do ano findo,

acompanhados do parecer do Conselho fiscal;

e) Aprovar o Plano de Actividades e a Previsão Orçamental para o ano seguinte;

d) Discutir e aprovar os Regulamentos Internos,

e) Deliberar sobre a exclusão dos sócios;

f) Autorizar a compra, alienação ou oneração de bens imóveis, herançãs e legados;

3 - As reuniões da Assembleia Geral são dirigidas por uma mesa constituída pelo

Presidente e dois Secretários.

E

- Artigo 11°

1 - A Assembleia Geral reúne ordináriamente duas vezes por ano:

a) em Novembro, para aprovação do Plano de Actividades e Orçamento;

b) Em Fevereiro, para aprovação do Relatório da Direcção e Contas da Gerência e, de

dois em dois anos, esta será também a Assembleia Geral para a eleição dos Orgãos

Sociais.

2 - AAssemb]eia Geral reúne extraordináriamente sempre que o seu Presidente a

convoque, seja por deliberação da sua mesa, seja por solicitação da Direcção ou do

Conselho fiscal, ou a requerimento escrito de, pelo menos, 10% dos sócios do CXFA no

pleno gozo dos seus direitos.

E
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)Àriiio 12°
/]1 - As deliberações da Assembleia Geral a consignar em acta são tomadas por maioriaabsoluta dos votos, salvo os casos em que a lei, os estatutos, ou os regulamcntointernos disponham de modo diferente..
‘

2 - Todos os sócios têm direito a um voto, não havendo votos por representação ou porcorrespondência.

/3 - As convocatórias para as reuniões da Assembleia Geralsão feitas por avis-pÓstalexpedido para cada um dos associados, com um mínimo de quinze dias dc antecedênciapara as Assembleias Ordinárias e de oito dias para as Assembleias Ëxiraordinárias.
j—4 - A Assembleia Geral só ft.incionará em primeira convocatória quado estiveremreunidos mais de 50 ¾ (cinquenta por cento) dos sócios.

SECÇÃO II- DA DIRECÇÃO

Artigo 13°
1 - A Direcção é constituída por um Presidente e dois Vogais.

2 - Compete-lhe:

a) Representar o CXFA em juízo e fora dele, activa e passivamente;
b) Dirigir e coordenar a actividade do CXFA, respeitando os princípios definidos nos( Estatutos;

e) Elaborar e apresentaranualmente à Assembleia Geral o Relatório do Exercício;
d) Administrar os bens e os fundos do CXFA;
e) Elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral o Plano de Actividades e aPrevisão Orçamental para o ano imediato e dar-lhe execução;
f Admitir novos membros, suspendê-los e propôr a sua expulsão;
g) Para obrigar os actos administrativos são necessárias as assinaturas de dois elementosda Direcção, sendo indispensável a assinatura do Tesoureiro, se se tratar de despesa.



SECÇÃO III - DO CONSELHO FISCAL

Artigo 140

1- O Conselho Fiscal é constituido por um Presidente, um 1° Relator e um 2° Relator.
2 - Compete ao Conselho fiscal:

a) Examinar trirnestralmente a gestão economico-financeira do CXFA;
b) Dar parecer sobre o Relatório de Contas da Direcção;
c) Dar parecer sobre o Plano de Actividades e a Previsão Orçainental.

SECÇÃO IV - DAS ELEIÇÕES

Artigo 15°
1 - A eleição dos membros da mesa da Assembleia Geral, da Direcção e do ConselhoFiscal, é feita por escrutínio secreto, directo e universal.

2 - A eleição é feita por votação de listas únicas para todos os Orgãos Sociais, que serãoapresentadas ao Presidente da Assembleia Geral com quinze dias de antecedência, paraefeito de conhecimento dos associados, devendo acompanhar a convocatória daAssembleia Eleitoral ao abrigo do artigo décimo primeiro.
3 - Consideram—se eleitos os candidatos que tiverem o maior número de votos.

CAPÍTULO IV - DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

Artigo 16°
Constituem receitas do CXFA:

a) Os rendimentos de bens próprios;

b) Os subsidios, subvenções, comparticipações, heranças ou legados de entidadessingulares ou colectivas, públicas ou privadas;
e) As joias e as quotas dos sócios;



d) Quaisquer outras receitas que legalmente lhe advenham.

ArtigO 17V

As despesas do CXFA são as que resultarem do exercicio das suas actividades, em
ccirnprimento destes Estatutos e dos Regulamentos Internos, bem como as que resultem
de imposições legais.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS E TR.NS1TÓRIAS

Artigo 180

A alteração dos Estatutos só poderá efectuar-se por decisão da Assembleia Geral, desde
que aprovada por ,três quartos dos sócios presentes.

Artigo 19°

As primeiras eleições reaiizar-se-ão até noventa dias imediatos do da constituição cio
CXFA, em Assembleia Geral convocada pela Comissão Instaladora.

Artigo 20°

A Comissão Instaladora é constituida pelos sócios subscritores da escritira dc
constituição do CXFA, que ficará obrigada a cumprir o disposto no artigo décimo nono.
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