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BST A T U T 0 S D A

ASSOCIAQAOT U R I H A B -----.-
DO TURISMO DE HABITAQAO 1-

No dia vinte e s8te de Julho de mil novecentos e
oitenta e oito, no Cart6rio Notarial de Ponte de Lima,

,perante mim, MANUBL JOSE PEREIRA, Ajudante deste Ca£
t6rio, em pleno exercicio, por transfer~ncia do respeg
tivo Not~rio, Licenciado Jose Carlos de Abreu e Castro
Gouveia Rocba, compareceram, coma outorgantes

P R I M E I R 0 == Francisco Silva de Calheiros e Mene
zea, casado, natural da freguesia de Calheiros, deste
concelho de Ponte de Lima e nela residente habitualmen

te no Pa~o de Calheiros;
S E GUN D 0 == LuisBorges Gagliardini GraQa, casado,
natural da freguesia de S~o Nicolau, da cidade e conc~
lho do Porto e residente habitualmente na Casa dos Aba
des, da freguesia da Gandra, deste concelho de Ponte -
de Limaj

T E R CBI R A == D. Margarida Maria Palhares Ribeiro
Bacelar Correia Malheiro, casada, natural da freguesia
de Monserrate, da cidade e concelho de Viana do Caste

10 e residente habitualmente na Casa :das Torres, d a
freguesia da Facha, deste concelho de Ponte de Lima;
Q U ART 0 == Francisco Jose de Abreu Maia e Castro,
casado, natural da fr8guesia de Arcoselo, deste conce



lho de Ponte de Lima e res1dente habi tualmente na Ave
nida do Brasil, nQ• 747, 32., ~squerdo, da cidade do
Porto;
QUI N T 0 = Jo~o Gomes de Abreu e Lima, casado, na_
tural do M0Xico, Rep6blica Popular de Angola e resideE

te habitualmente ns Casa do Oute1ro, da referida fre
guesia de Arcoseloj
SEX T 0 = D. Maria ~lisa da Costa Pereira Magalh~es
Faria Ara6jo, solteira, maior, natural da fregues1a de
S~o L~zaro, da cidade e concelho de Braga e residente
habi tualmente na Casa do Ameal, da i'reguesia da Meade

la, do conc91ho de Viana do Casteloj
,

S B T I M A = D. Maria Ana Ruoke Pereira Dias de Maga_
lh~es Abreu Lima, casada, natural da v1la e concelho -
de Resende e residente habi tualmente na Casa do OUtei
ro, da referida freguesia de Arcoseloi
o I T A V 0 = Jo~o de Almeida de Santiago Sottomayor,
casado, natural da freguesia de Cedofeita, da cidade e
concelho do Porto e residente habitualmente ll'.O 'P~~o
de S. Cipriano, freguesia de Tabuadelo, do concelho de
Guimarllesj

NON A = D. Maria Eul~lia Candida de Abreu de Lima e
Fonseca, casada, natural da freguesia de Lega de Pal_
meira, do concelho de Matosinhos e residente habitual_
mente no lugar de Sabad~o, da dita freguesia de Arcos~
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, + LoboD E C I M A ~ D. Maria Luisa+de Miranda Malheiro de Fa

ria e T~vora Abreu e Lima de Magalh~es Barros, casada,
residente habitualmente na Casa de Rodas, da vila e

concelbo de Mong~o e natural da freguesia de Santa Ma

ria dos Anjos, do mesmo concelho de Mong~o; -.-----------1,
DECIMA ~PRIM~IRA = D. Gracinda da Conceigao Pimenta
LoPes, viuva, natural da referida freguesia de Arcose_
10 e residente habi tualmente na Rua Formosa, dasta vi
la de Ponte de Lima;
,

DECIMA S~GUNDA = D. Mar1a Ant6niada Silva e Sousa,
o.·a s·,a d a _ ,', natural da d1ta freguesia de Arcoselu

e nela residente habitualmente no lugar de S~o Gonga_
10;
,

DECIMA TERCElRA = D. Maria da G16ria Vieira Duarte

,
DECIMA QUARTA ~ D. Maria do Carmo Pinheiro de Azevedo

D~ __) de .Bour'boneMenezes Ferraz Pinto, vil!va, natural da
~
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~
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freguesia de Barcelinhos, do cuncelho de Barcelos e re
Sidente habitualmente na Casa do Ribeiro, freguesia de
Selho ( S~o Cristovao ), do concelho de GUimar~es; E,
DeCIMO QUINTO ~ Francisco Maia de Abreu de Lima, c~
sado, natural da dita freguesia de Arcoselo e nela re
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sidente habi tualmente na Casa do Antepa90.
Verifiquei a identidade dos outorgantes por se

rem pessoalmente meus conhecidos.
E FOR EL~S OUTORGANTES, FOI DITO: - Que s~o

os membros fundadores da ASSOCIAQAO denol!1inada" TU
RUlAB - ASSOCIAQAO DO TURISMO D": HABITAQAO ", corn
sede na Pra9a da Rep~blica, s e m n U ID e r 0,

desta vila e concelho de Ponte de Lima, cujos ~STATU
TOS forarn aprovados em Assembleia Geral realizada no
dia quatro de Julho de mil nuvecentos e oitenta e sete,
e, nessa qualidaus, vem, pala presente escritura e nos

~ do C6digo Civil
termos do artigo cento e_sessenta e se~e e seguintes+e
do Decreto - Lei n~mero qUinhentos e noventa e quatro
de sete de Novembro e demais ~egisla9~~ em vigor, ou_

torgar 0 acto de constitui9~0 da referida ASSOCIAQAO,

I' cujos estatutos foram lavrados em separado nos termos

! ,

e em conformidade com 0 disposto no nUmero dois, do ar
tigo setenta e oito, do C6digo do Notariado, 0 qual
n~o e lido conjuntamente cornesta escritura, por ales

I

outorgantes disPensarem 0 Not~rio, em virtude de conhe
cerem Perfeitamente 0 seu conte~do por haverem procedi

do a sua elabora9~0, 0 qual vai ser assinada e rubrica
do pelos Qutorgantes e por mim Ajudante e fica a fazer
parte integrante desta escritura, dando-se aqui como
inteiramente reproduzido.
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ASSIM 0 DISSERAM E OUTORGARAM.

Foi-me exibido 0 certificado de adm1ss1b11idade

da denoroina~ao da Associa~ao, passado no dia 23 de Ju_
nho findo, no Registo Nacional de Pessoas Oolectivas._
Este acto foi requisitado nos termos do artigo vinte e

quatro, da Tabela anexa ao.Codigo do Notariado, tendo
advertido as partes do respectivo eroolumento.

Em voz alta e na presen~a s1roultanea de todos foi

a lsitura desta escritura e a ex
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Doe U M ~ N T 0 el~borado nos

t~rilluS do artigo setenta e oito, do C6digo du ~ota_

riado uestinudo a instruir Ul:la escri tura d'9 consti

t~i<;:a(j (13 ASSOrJIAQAO de numinada " TURIH.\3 - ASSQCIA

t,:AiJ DO TURI3i110 DS HA3ITAQAO", cam sede na Pra9a

da R~publi::::a, desta vila e concelho de PO:1te d~ Lima,

cujos ~STA~JTGS foram aprovados em Assembleia Ge

ral, realizada em quatro de Julho de nil ~ovecentos

e oitenta .~ se"];e : -
= = = = :;; :;; =

= = :;; = :;; = :;; :;;

= = = = :;; = =
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TURIHAB - ASSOCIAQAO DO TURISMo DE HABITAQAO.

ESTATUToS

CAPfTULO I

Denominac;:ao. Natureza. Durac;:ao. Se de e Fins.

Artigo 12

1. A TURIHAB - Associac;:ao do Turismo de Habitac;:ao. e uma associai;:ao sem fins

lucrativos que durara por tempo indeterminado e que se regera pelos presentes

2. Designa-se. abreviadamente. por TURIHAB.

Estatutos. pelo Regulamento Interno e pela Legislac;:ao em vigor.

Artigo 211

1. A Turihab tem a SU<lsede social na Prac;;a de Republic<a, sin. freguesia e concelho

que mcrei;:a a aprovaQ8o de Assemblei<l Geral.

de Ponte de Lima. distrito de Viana do Castelo. podendo ser transferida para lugar



2. proposta da DirecQ80. poder80

ser estabelecidas delegaQces em qualquer panto do pars.

Artigo 32

1. A Turihab tem por objectivos 0 apoio aos associados inscritos no DirecQao Geral

de Turismo nas modalidades de alojamentu turfstico consagradas na Ici. 0 turismo

de habitaQ80. 0 turismo de casas antigas. 0 agro-turismo e 0 turismo rural. bem •como a defesa dos seus interesses especrficos e a garantia da genuinidade do produ-

to turrstico. nomeadamente:

1.1. Oesenvolver as relaQces pUblicas e de representaQ80 exigidas pelo dever que Ihe

incumbe de ser prutagonista comprometido perante 0 produto tUrlstico e 0 seu

desenvolvimento ambiental. economico e social;

1.2. Promover a rcalizaQao de jornadas de estudo. seminarios. congressos e realizaQces

similares:

1.3. Conduzir aCQces de promo9ao e comercializaQ80 do produto turistico dos seus

associados. tanto no pais como no estrangeiro, em que as modalidades de alojamen- •
to turfstico referidas no ponto um deste artigo estejam representadas:

1.4. Participar em reunices oficiais. feiras e outras manifestaQces em que 0 Turismo

de HabitaQao deva fazer-se representar:

1.5. Elaborar meios de divulgaQao. tais como brochuras. mapas. videos e diapositivos;

1.5. Especificar condiQces. pre90s. serviQos a prestar e niveis de quolidade;

1.7. Mantel' e fazer funcionar uma sede c os serviQos convenientes, entre os quais.

marcaQces, reservas e atendimento:

I.B. Associar-se ou filiar-se em outros organismus quando tal se mustre conveniente.

CAPrTULO 11

DOS SOCIOS



SECi;:AO I

Categorias

Artigo 1+11

1. 05 socios da Turihab enquadram-se nas seguintes categorias:

al Fundadores: b) Efectivos; cl Honorarios.

2. Sao socios Fundadores os constantes da lista anexa a estes Estatutos.

3. Sao socios Efectivos os que. posteriormante a escritura de constituil;:ao da Associa-

I;:ao. se tornem titulares dos direitos e obriga90es previstos nos Estatutos e na

regulamenta980 complementar.

4. Sao socios Honorarios as pessoas singulares ou colectivas bem como as cntidades

que sejam distinguidas pela Assembleia Geral. sob propost8 fundament ad a da Oi-

reCl;:aO ou de um grupo de socios nao inferior a vinta por cento do numero total

de associados efectivos.

• 1.

Artigo 511

Podam ser admitidos como socios efectivos as pessoas singulares ou colectivas

proprietarias ou representantas de casas inscritas nos registos da Oirec980 Geral

do Turismo como fornecedoras de alojamento nas modalidades previstas no numero

um do artigo terceiro.

Artigo Ill!

1. As pessoas nas condi90as do O!rtigo anterior tornam-se associadas mediante aceita-

l;:aOdadO! por escrito pela Oirec980 ao pedido de admiss80 que hajem formulado.

2. A resposta sobre a decisao de Oirec980 tera de ser notificada eo interessado no

prazo maxima de sessente dias apas a apresenta9ao da candidatura.

Artigo 72

Des delibera90es da Oirecl;:ao proferidas nos termos do artigo sexto destes Estatu-



tos cabe recurso. no prazo de quinze dias. contados da respectiva comunicay80.

para a Assembleia Geral.

Artigo BlI

Os socios fundadores constituem um Conselho Consultivo. que tera como atribuiyao

dar pareceres sobre qualquer assunto de interesse para a AssociayBo. quando solici-

tados pela Oirecyao ou pelo Conselho Fiscal.

SECl;:AO 11

Direitas dos sOcias.

ArtiQo g!l

1. Sao direitos dos socios:

1.1. Participar e beneficiar de todas as actividades da Associay80;

1.2. Inscrever tantas casas de que sejam proprietarios ou representantes quantas as

constantes dos registos da Direcy80 Geral do Turismo como fornecedoras de aloja-

mento nas modal idades previstas no numero um do Artigo terceiro. adquirindo

os direitos e sujeitando-se aos deveres correspondentes;

1.3. Ser informado scerca da vida da Associayao.

1.4. Tomar a iniciativa de apresentar sugestoes a Associayao tendo em vista os fins

que Clmesma visa.

1.5. Participar nas Assembleias Gerais. com direito a voto. nos termos do numero

dois do artigo decimo setimo;

1.6. Eleger e ser eleito para os cargos sociais.

1.7. Fazer-se representar em Assembleias Gerais por outro C1ssociado ou familiar que

tenha conexao directa com a casa Inscrita. mediante simples carta dirigida ao

Presidente da Mesa. e entregue ate ao infcio do reuniao.

1.8. Requer"r 8 Direcyao a convDcClyBD de Assembleias Gerais Extraortlinarias. por



escrito, mediante documento subscrito por um minimo

secios efectivos. em pleno gozo dos seus direitos.

1.9. Examinar. na scde da AssociaQ80. 05 Iivros e demais documcntaQ80 referentes

a contabilidade del Turihab. dentro dos quinze dias que antecedam a realizaQ80

da Assembleia Geral Ordinaria convocada para a apreciaQ80 do Relaterio e Contas.

1.10. Examinar, sempre que 0 entender. 05 registos das marcaQoes. das reserV8S e das

estadias.

1.11. Reclamar ou recorrer para 0 org80 social competente, das decisoes ou deliberaQoes

que considerern contrarias as disposiQoes destes Estatutos ou lesivas dos seus inte-

resses.

SECQAO III

DeverBS dos sOcias

Artigo lOll

1. Sao deveres dos secios:

1.1. Honrar a qual idade de secio e defender, intransigentementc, 0 prestlgio e a digni-

dade da AssociaQao. contribuindo. dentro das respectivas capacidades e competen-

cias para que se real izem as final idades da Turihab:

1.2. Concorrer para 0 patrimenio social. nos termos definidos pelos orgaos competentes;

1.3. Cumprir 05 Estatutos e regulamentos. acatando as deliberaQoes dos orgaos sociais.

mesmo quando delas tenham reclamado ou recorrido:

1.4. Aceitar ° exercfcio de cargos para que tenham sido eleitos ou nomeados. salvo

no caso de justificado impedimento. desempenhando-os com aprumo:

1.5. Abster-se da pr6tica da concorrencia desleal. designadamente, atraves do avilta-

menLu dos preQos praticados;

1.6. Comunicar. com a posslvel precisao, a Central de Reservels 85 suas disponibilidades



de alojamento e as suas marcac;:oes directas:

1.7. Nao pertencer a associac;:ao da mesma natureza a titulo ou com referencia a casas

situadas na mesma regiao de turistica e consideradas para efeitos do artigo quinto.

SECQAO IV

Regime Oisciplinar

Artigo 11 Q

I. 05 s6cios que infringirem 05 Estatutos ou 0 regulamento interno ou nao acata-

rem as del iberac;:oes tomadas pelos orgaos sociais dentro dos Iimites das suas com-

petencias. ficarao sujeitos as seguintes san90es:

al Advertencia: bl Suspensao ate 90 diCls: cl Exclusao.

2. As sanc;:oes previstas nas allneas al e bl do numero um deste art igo sao da compe-

tencia da Oirecc;:ao. cam a possibilidade de recurso para a Assembleia Geral no

caso da suspensao.

3. A san9ao prevista na allnea cl do numero um deste artigo e da competencia da

Assembleia Geral e nao podera ser aplicada sem que ao socio sejam dadas todas

as possibi 1idades de defesa em adequado processo discipl inar.

CAPfTULO III

DOS ORGAoS SOCIAS

SECQAO I

GenerBlidades

Artigo 1211

Sao orgaos sociais da Associac;:ao:

al A Assembleia Geral: b) A OirecC;:80: cl 0 Conselho Fiscal.

Artigo 1311

1. A eleic;:ao dos membros da Mesa do Assembleia Geral. da OirecC;:8u e do Conselho



Fiscal. e feita par escrutfnio secreta. para um mandata de dois anos, sendo elegl-

veis os secios no plena gozo dos seus direitos estatutarios. que nao exerc;:am cargos

remunerados pela Associac;:80. nao podendo nenhum dos secios ocupar. simultanea-

mente. mais do que um cargo nos Corpos Gerentes.

Terminado 0 mandata. os membros dos orgaos sociais permcmecer80 em func;:5es

ate a eleic;:ao e tomada de posse dos novas membros.

A posse e conferida pelo Presidente da Assembleia Gera!.

Artigo lljll

1. Per de m 0 mandata os membros dos Orgaos Sociais que abandon em 0 lugar. pec;:am

2.

3.

a demiss80. sejam exonerados dos seus cargos ou excluidos da Associac;:ao.

2. Aquelcs a quem for aplicada a pena de suspens80 e enquanto ela durar. serao tam-

bam suspensos do exercfcio dos seus cargos.

3. Constitui abandono de lugar e acarreta. par tanto. a perda de mandata. a verifica-

c;:ao de cinco faltas seguidas ou dez alternadas. nao justificadas. as reunioes dos

respectivos orgaos que hajam sido regularmente convocadas.

Artigo 1511

1. quando qualquer membra da 0 irecc;:ao ou do Conselho Fiscal apresentar 0 seu

pedido de demissao ou perder 0 seu mandata. sera chamado a efectividade 0 suplen-

te cam melhor posic;:ao na Iista.

2. Em caso de demissao. perda de mandata ou abandono do lugar que provoque falta

de "quorum". mesmo apas a chamada dos suplentes. sera convocada uma Assembleia

Geral Extraordinaria para 0 preenchimento dos cargos vagos. incluindo 05 suplen-

tes.

3. Na impossibilidade de se efectuarem cssas eleic;:oes. a Assembleia Geral comara

as medidas necessarias para assegurar a gestao da Associac;:i;io.



Artigo 1611

1. As reunioes da Direccrao. do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral sao convocadas

pelos respectivos Presidentes.

2. Salvo nos casos excepcionados na LDi ou neste~ Estatutos. as deliberacroes sao

tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes nas reunioes. dispondo 0

Presidente de cada Orgso de voto de qualidade.

3. Das reunioes dos Orgsos serao lavradas as respectivas actas. assinadas pelos mem-

bras presentes no caso de reunioes da Direccrao e do Conselho Fiscal e apenas

pelos membros da Mesa no caso da Assembleia Geral. ap6s a respectiva aprovacrso

em Assembleia Geral.

SECQAO II

ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 1711

A Assembleia Geral e composta pela totalidade dos s6cios no plena gozo dos seus

direitos estatutarios e nela e formada a expressao da vontade geral da Associacrso.

2. A cada casa e conferido um voto que pode ser exercido pelo proprietario ou pelo

I.

,

seu representante nomeado nos termos do numero um panto sete do artigo nono

destes Estatutos.

3. As deliberacroes respeitantes a e1eicroes ou assuntos de caracter pessoal dos associa-

dos. bem coma as que incidam sabre recursos de deliberacroes de outros orgaos.

sereo sempre feitas par escrUtlnio secreto.

Artigo 1811

A Assemble!a Geral detem a plenitudD do poder de I\ssociacrao. e soberana nas

suas deliberacoes. dentro dos limites das Leis e destes Estatutos e cabe-Ihe. para

aler" das competElncias especfficas fixados neste~ Estatutos. del iberar sobre todos



os assuntos neo compreendidos nas atribuil;:oes lagais ou estatutarias dos outros

orgeos.

Artigo lQII

I. A Mesa da Assembleia Geral sera constituida por um Presidente. um Vice Presiden-

La e um Secretario.

2. No caso de ausencia ou impedimento de membros da Mesa. em reunieo devidamente

convocada. os presentes designarao substitutos "ad hoc". de entre os socios efecti-

vos.

Artigo 2011

1. As reunioes da Assembleia Geral sao ordinarias e extraordinarias.

2. A Assembleia Geral reunira ordinariamente:

al Ate final do mes de Marl;o de cada ano. para apreciar;:ao. discusseo e votac;:ao

do "Relatorio e Contos" da Direcc;:ao e 0 respectivo parecer do Conselho Fiscal;

bl Ate ao fim do mes de Dezembro para apreciac;:ao. discusseo e votar;:eo do Orl;amen-

to e Piano de Actividades para 0 exerclcio seguinte:

cl Uma vez em cada dois an os para eleic;:eo da Direcc;:ao. do Conselho Fiscal e da

Mesa da Assembleia Geral.

3. A Assembleia Geral reunira extraordinariamente:

al A requerimento da Direcr;:ao ou do Conselho Fiscal;

bl A requerimento de um minimo de vinte por cento dos socios efectivos no pleno

gozo dos seus direitos estatutarios:

Artigo 2111

I. As convoco90es para a reuniao da Assernbleia Geral seo feitas. cumulativamente.

por meio de:

al Convocatoria envioda pelo carreio;



b) Afixac;:ao da convocatoria na sede da Associac;:ao.

2. A antecedencia minima a observar para a expedic;:ao e afixac;:ao da convocatoria

sera de quinze dias.

3. A convocatorio devera sempre indicar 0 dia. a hora e local da reuniao. bem como

a respectiva Ordem de Trabalhos.

Artigo 222

1. Nas Assembleias Gerais devera ser obrigatoriamente facultado um perlodo de

meia hora. prorrogavel por igual perlodo por deliberac;:ao da Assembleia. para

apreciac;:ao de outros assuntos de interesse para a Associac;:ao e que nao constem

da Ordem de Trabalhos.

2. 0 disposto no numero um deste artigo e igualmente aplicavel as Assembleias Gerais

que se prolonguern por mais de uma reuniao.

Artigo 232

Sao nulas e de nenhum efeito as deliberac;:oes tomadas sobre materia estranha

a Ordem de Trabalhos. salvo se todos os associados comparecerem a reuniao e

todos concordarern com 0 aditamento.

Artigo 2Lj2

1. Para legal funcionamento da Assernbleia Geral em primeira convocatoria e neces-

saria a presenc;:a da maioria absoluta dos socios efectivos (metade .• um).

2. A Assemblcia Geral funciona. legalmente. em segunda convocao;:ao. uma hora

depois da que estiver marcada. no mesmo local e com a mesma Ordcm de Traba-

Ihos. qualquer que seja 0 numero de soGios presentes.

Artigo 252

1. As deliberac;:oes da Assembleia Geral sac tomadas por maioria absoluta de votos

dos soGios presentes no momento da votac;:ao.

j
t
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2. ~. porem. exigida a maioria de tres quartos do numero total de socios efectivos

no pleno gozo dos seus direitos para as deliberal;:oes respeitantes a:

a) Autorizar a oireol;:ao a oontrair oompromissos financeiros que exoedam

a pr'evisfvel capacidade de pagamento de um mandata.

b) Alteralfao de Estatutos.

c)

Artigo 26!!

I. Compete. em especial. a Assembleia Geral:

1.1. Eleger e destituir os titulares da oireclfao. do Conselho Fiscal e da Mesa da As-

sembleia Geral;

1.2. Apreciar e votar. anualmente. 0 Relatorio e Contas e 0 Piano de Actividades para

o exercfc io seguinte;

1.3. Alterar os Estatutos e aprovar e alterar 0 Regulamento Interno;

1.4. oeliberar sobre questoes disoiplinares nos termos destes Estatutos:

1.5. Apreciar e deliberar sobre recursos de deliberal;:oes da oireCl;:80;

1.6. Del iberar sobre a fus80 ou dissolul;:80 da Assooial;:ao;

1.7. oeliberar sobre 0 quantitativo da joia. quotas assooiativas e quaisquer outras con-

tribuil;:oes para os fundos da Assooialfao;

1.B. Autorizar a contrair emprestimos ou a adquirir ou alienor bens imoveis. sob propos-

t8 da oireol;:ao;

1.9. Apreciar e deliberar sobre todos os assuntos que Ihe sejam submetidos pelos sooios.

pala oireol;:ao e palo Conselho Fiscal;

1.10. Apreciar e aprovar programas de desenvolvimenta 8 media prazo;

1.11. Aprovar a constituilfao e funcionamento de comissoes especiais:

SEC~AO III



I.

DIRECQAO

Artigo 27g

A OirecQBo e constituida pelos seguintes membros: al Presidente; bl Vice-Presiden-

te: cl Tesoureiro: dl Secretario; el Vogal e respectivos suplentes.

Artigo 2Bg

1. A OirecQao efectuara reunioes periodicss segundo calendario que ela propria est a-

belel;s e reunira. extraordinariamente. a convocsl;ao do seu Presidente.

2. A OirecQ80 n80 po de deliberar validamente quando reunida sem a maioria dos

se us membros em exercicio. As suas deJiberal;oes sao tomadas por maioria simples

dos votos dos presentes.

Artigo 299

1. A AssociaQao e representada em juizo e fora dele. activa e passivamente. pela

OireCQ80.

A Associal;80 obrigs-se com duas assinaturas de dois mcmbros dOtOirecl;8o. sendo

uma das quais obrigatoriamente a do tesoureiro. excepto em actos de mero expedi-

ente em que basta a assinatura de um so.

Artigo 30g

1. Compete. em especial. a Oirecl;ao:

1.1. Dirigir e coordenar as actividades da AssociaQBo com vista a real izal;ao completa_

dos se us objectivos:

1.2. Cumprir e fazer cumprir os Estatutos. os reguJamentos internos e as delibera-

I;oes da Assembleia Geral:

1.3. Admitir e rejeitar pedidos de admiss80 de socios:

1.4. Representar a Associal;ao ou nom ear quem a possa representar:

1.5. Submeter a apreciaQBo da Assembleia Gerel os assuntos sobre os queis esta

prom

1.6. Prov

al;80

assi r.

1.7. Prop

contr

LB. Prop

o c

Vogc-

o Cl



pronunciar-se:

1.5. Providenciar para que se mantenha actual izada e exacta a contabi Iidade da Associ-

ac;:ao. bem como os livros de registo das reservas. marcac;:6es. estadias e contratos

assinados sob a egide da Associac;:ao:

1.7. Propor a Assembleia Geral os quantitativos da joia. quotas ou quaisquer outras

contribuic;:oes. regulares ou eventuais. e obrigatorias dos socios:

1.8. Propor 8 Assembleia Geral a constituiQ80 de comissoes especializadas.

SECl:;AO IV

CONSELHO FISCAL

Artigo 3111

o Conselho Fiscal e constitufdo pelos seguintes membros: a) Presidente: b) Oois

Vogais e respectivos suplentes.

Artigo 3211

o Conselho Fiscal reune. ordinllriamente. uma vez por trimestre e. extraordinaria-

mente. sempre que 0 seu Presidente 0 convoquc.

Artigo 3311

1. Compete. em especial. ao Conselho Fiscal:

1.1. Examinar. regularmente. a contabilidade da Associa9ao e recorrer. em casujulgado

conveniente. aos serviQos de auditoria externa:

1.2. Conferir. regularmente. as contas. a Caixa e os depositos bancarios:

1.3. Oar parecer sobre as questoes quc Ihe forem solicitadas pela Oirecc;:ao:

1.4. Apresentar a Assembleia Geral relatorio sobre a sua acc;:ao fiscalizadora e oseu

parecer sobre 0 Relatorio e Contas da Oirecc;:ao:

1.5. Solicitar a convocac;:ao da Assembleia Geral sempre que 0 julgue nccessario:

1.5. Assistir 85 reunii5es da OirecQao. sem direito a vuto. quando julgado conveniente:



· .

1.7. Apresentar a Direcc;;ao sugestoes que entender serem de interesse para a vida

da Associac;;ao;

LB.

1.

1.1.

1.2.

Diligenciar para que sejam cumpridos os Estatutos e 0 Regulamento Interno da

Associac;:ao.

CAPrTULO IV

ELEIQOES

Artigo 3411

A organizac;;ao do processo eleitoral compete El Mesa da Assembleia Geral. que

deve:

Marcar a data. local e hora das eleic;:oes;

Convocar a Assembleia Geral Eleitoral. com um minimo de trinta dias de antece-

dencia;

1.3. Verificar quais sao 05 socios que estao em condic;;5es de votar legalmente;

.4.

1.5.

Verificar a legalidade das candidaturas;

Divulgar a~ listas concorrentes.

Artigo 3511

A Assembleia Geral Eleitoral podera coincidir com a As~embleia Geral Ordinaria

quando julgado conveniente mas. neste caso. havera que re~peitar 0 prazo minimo

de antecedencia para a expedic;:ao das convocatorias previsto no numero um ponto

dois do artigo anterior.

CAPrTULO V

REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 3611

o patrimonio da Associac;:ao e constitufdo por todos 05 bens corporeos e incorporeos -

que a Associac;;ao possua ou venha a possuir.
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Artigo 3711

I. Constituem receitas da Associac;:ao:

1.1. 0 produto das joias. quotas fixas e contribuic;:oes variaveis dos associados:

1.2. Juros ou rendimentos de valores da colectividade;

1.3. Subsldios. donativos ou compartic ipalfoes provenientes de quaisquer entidades

pUblicas ou privadas;

1.4. Outros rendimentos nao especificados. heranc;:as e legados que eventualmente

venham a ser atribufdos a Associac;:ao.

Artigo 3Bll

Todos os bens adquiridos Cl titulo oneroso ou gratuito. patrimonio da Associalfao.

devem ter data. valor de aquisilfao e localizalfBo adequadamente registadas em

Iivro proprio.

Artigo 3g2

So a Assembleia Geral tem podercs para autorizar a alienalfao ou onerac;:ao de

quaisquer bens imoveis que integrem 0 patrimonio da Associalf8o.

CAPrTULO VI

SrMBOLO

Artigo 4011

A TURIHAB adopta 0 simbolo abaixo deserito:

Escudo Iberico: de prata. rosa heraldica de vermelho. abotoada de Dura e apontada

a verde; Elmo: virado a tres quartos para a dextra. de prata. tauxiado a negro

e guarnecido a ouro; Correia: de sua cor perfilada e afivelada de ouro; Paquife

e Virol: dos esmaltes e cores do escudo: Timbre: Faisao de sua cor: Listel: branco

com letras maiusculas a negro: TURIHAB.

CAPrTULO VII
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OISPOSIQOES FINAlS

Artigo 41!l

Os presentes Estatutos entram em vigor apas a publica9ao no Oiario da Republica

do respectivo extracto.

Artigo 422

o Ano social coincidira com 0 ano civil.

Artigo 43!l

As duvidss e eventuais conflitos decorrentes da aplics9ao dos Eststutos e regula-

mentos internos sereo resol\Lidos em Assembleia Geral.

Pont~ d~ Limu, vinte e Sete d~ Julho de roil
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