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ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE  

ALBURITEL 

(A C R A) 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Constituição, designação e fins 
 

Artigo 1º 
 

Sob a designação de ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 
ALBURITEL constitui-se por tempo indeterminado, uma Associação com 
carácter SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO, cuja Sede é no lugar de Alburitel, 
da mesma Freguesia, Concelho de Ourém e Distrito de Santarém, que se regerá 
pelos presentes ESTATUTOS que constituem a Lei fundamental da dita 
Associação, adiante designada abreviadamente por ACRA, e só poderão ser 
alterados pela Assembleia Geral. 
 

Artigo 2º 
 

A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE ALBURITEL tem como 
primeiro objectivo: 

 
1) A promoção da Ação Social, direcionada principalmente à população da 

freguesia, através da prossecução de fins de Solidariedade Social, 
nomeadamente no apoio à Infância, Juventude e Terceira Idade; 

 
2) Como objectivo complementar, desenvolverá actividades no âmbito da 

Cultura, do Desporto e do Lazer. 
 

Artigo 3º 
 

1) Para concretizar os seus objectivos a ACRA propõe-se: 
a) Gerir o CENTRO DE DIA e SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO; 
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b) Gerir o CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres e outras 
atividades de serviços de apoio á Educação; 

c) Gerir o LAR - atividades de Apoio Social às pessoas Idosas com 
alojamento; 

d) Gerir e explorar o BAR da Associação. 
 
2) A ACRA poderá evoluir para outras Valências, por proposta da Direção e 

desde que a Assembleia Geral as aprove, se se entender que da sua 
implantação possam vir novos benefícios sociais para a comunidade. 

 
Os serviços prestados pela Associação, no âmbito da Ação Social, serão 
remunerados, de acordo com a situação sócio-económica dos utentes, 
podendo mesmo ser gratuitos, em casos de manifesta carência económica, 
devidamente comprovada. 
 
 

3) As valências da ACRA, de âmbito social, vinculadas aos presentes 
Estatutos, reger-se-ão, no entanto, por um Regulamento Interno próprio, 
elaborado de acordo com as indicações do Centro Distrital de Santarém, 
da Portaria Regulamentadora do Trabalho – PRT – e das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social – IPSS – aprovadas em Assembleia 
Geral. 

 
Artigo 4º 

 
Para concretizar os seus objectivos complementares, a ACRA propõe-se: 

 
a) Promover conferências, excursões, festas, bailes, sessões de cinema, 

teatro, competições desportivas e outras iniciativas de carácter 
Cultural, Desportivo e de Lazer; 

b) Incentivar a colaboração dos sócios em todas as iniciativas que a 
população venha a tomar e que sejam do interesse geral e com 
sentido de virem a melhorar a sua qualidade de vida e dos familiares; 

c) Promover um verdadeiro desporto de massas, quer através da 
organização ou participação em torneios populares a nível da zona, 
quer inscrevendo-se em Competições Federativas; 
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Artigo 5º 

Os sócios são os únicos a quem compete gerir e decidir os destinos da 
Associação. 
 

Artigo 6º 
 

A Associação, com gestão própria, é dotada de autonomia administrativa 
e financeira, rege-se pelos presentes Estatutos e, subsidiariamente, pelas 
formas de Direito aplicáveis, em especial as relativas às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social – IPSS. 
 

CAPÍTULO II 
 

Artigo 7º 
 

Podem ser sócios, em número ilimitado, todos os indivíduos de qualquer 
sexo e idade que aceitem os presentes Estatutos e voluntariamente requeiram 
a sua admissão. 
 

Artigo 8º 
 

Os sócios são todos considerados no mesmo plano de igualdade no que 
se refere a deveres e direitos. 

 
§ Único – A Associação pode ter como sócios todas as pessoas singulares ou 
pessoas colectivas nas seguintes categorias: 

a) Efectivos, os que contribuem com a quota convencionada mínima 
mensal; 

b) Beneméritos, os que contribuem com cota excepcional; 
c) Honorários, propostos em Assembleia Geral, os que, por doações ou 

feitos, tenham contribuído para o engrandecimento da Associação.  
 

Artigo 9º 
 

A inscrição dos sócios é feita mediante proposta assinada pelo proposto 
e pelo sócio proponente. 
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CAPÍTULO III 
 

Artigo 10º 
 

Os sócios têm os seguintes deveres: 
 
1) Pagar regularmente as quotas conforme os prazos e importâncias 

determinadas pela Assembleia Geral; 
 
2) Desempenhar com zelo, gratuitamente e com assiduidade os cargos para 

que forem eleitos; 
 

3) Respeitar todos os seus consócios e acatar todas as deliberações da 
Assembleia e da Direcção, de acordo com os presentes Estatutos; 

 
4) Assistir às reuniões da Assembleia, especialmente aquelas para que 

tenham requerido convocação extraordinária, ao abrigo do primeiro 
parágrafo do artigo vigésimo, propondo tudo o que considere vantajoso 
para a Associação ou para o bom funcionamento dos seus serviços; 

 
5) Indemnizar a Associação por todos os prejuízos causados 

voluntariamente; 
 

6) Incorporar-se em comissões ou grupos de trabalho constituídos no 
âmbito da Associação; 

 
7) Participar à Direção, antecipadamente, a sua demissão de sócio; 

 
8) Adquirir um exemplar dos Estatutos e o cartão de identidade de sócio da 

Associação; 
9) Honrar e prestigiar a Associação em todas as circunstâncias, atuando de 

maneira a garantir a eficiência, a disciplina e o prestígio da atividade da 
Associação. 

 
Artigo 11º 

 
Os sócios têm os seguintes direitos: 
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1) Eleger e ser eleito para os diversos cargos diretivos; 
 

2) Propor e discutir em Assembleia as iniciativas e os factos que interessam 
à vida da Associação; 

 
3) Frequentar todas as dependências da Associação; 

 
4) Propor a admissão de novos sócios; 
 
5) Usufruir de todas as regalias proporcionadas pela Associação, as quais 

são extensivas ao seu agregado familiar, no caso dos filhos até 
perfazerem dez anos de idade; 

 
6) Tomar parte nas Assembleias Gerais Ordinárias ou requerer a sua 

convocação extraordinária, nos termos do ponto um do artigo vigésimo 
primeiro; 

 
7) Solicitar à Direção o exame de toda a escrita da Associação; 

 
8) Propor quaisquer iniciativas em comissão com outros sócios, desde que 

não violem os objetivos da Associação e sejam sancionados pela Mesa da 
Assembleia Geral. 

 
CAPÍTULO IV 

 
Artigo 12º 

 
Serão punidos disciplinarmente os sócios de que se tenha comprovado 

terem cometido ações contrárias ao estipulado no artigo décimo. 
 

Artigo 13º 
 

As penalidades a aplicar são as seguintes: advertência, repreensão 
registada, suspensão temporária de direitos, demissão e expulsão. 

 
1) A suspensão de qualquer sócio não o desobriga do pagamento de 

quotas, mas inibe-o de frequentar as atividades da Associação; 
 
2) A aplicação de qualquer pena, que não seja a advertência, terá sempre 

que ser precedida de processo escrito; 
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3) A aplicação das penas de suspensão por tempo igual ou superiores a 

trinta dias, e a suspensão definitiva, são da competência da Assembleia 
Geral; 

 
4) As penas de advertência, repreensão registada e suspensão por tempo 

inferior a trinta dias, podem ser aplicadas pela Direção, por sua iniciativa 
ou proposta de qualquer sócio, delas cabendo recurso para a Assembleia 
Geral. 

 
Artigo 14º 

 
Serão demitidos os sócios que, depois de avisados por escrito e sem motivo 

justificado, tenham mais de um ano de quotas em atraso. 
 
§ Único – Estes poderão ser readmitidos mediante nova proposta, ficando 
contudo, se forem aceites, obrigados ao pagamento integral das quotas em 
atraso. 

 
CAPÍTULO V 

 
Fundos 

 
Artigo 15º 

 
Constituem receitas da Associação: 
 
1) As importâncias das quotas, estatutos e Cartões de Identidade dos 

sócios; 
 
2) As mensalidades dos utentes das valências da ACRA, 

 
3) Os subsídios do Estado ou organismos oficiais; 

 
4) As doações de pessoas ou Instituições. 

 
5) As receitas provenientes das realizações de eventos levados a cabo ao 

abrigo da alínea a) do Artigo 4º. 
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Artigo16º 
 

As quotas ordinárias mínimas são de UM Euro mensal, podendo ser 
alteradas em reunião da Assembleia Geral, por proposta da mesma, da Direção 
ou dos próprios sócios. 

 
§ Únicos – Os sócios serão obrigados a satisfazer o pagamento das 

quotas, estatutos e cartões de identidade. 
 

Artigo 17º 
 

As despesas serão custeadas em equilíbrio com as receitas, de maneira a 
não comprometer a continuidade da vida da Associação. 
 

CAPÍTULO VI 
 

Corpos Gerentes 
 

Artigo 18º 
 

São os seguintes os corpos gerentes da Associação: 
 
1) Assembleia Geral; 
2) Direção; 
3) Conselho Fiscal. 

 
SECÇÂO I 

 
Assembleia Geral 

 
Artigo 19º 

 
A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios da ACRA, no pleno 

gozo dos seus direitos e nela reside o poder supremo da Associação. 
 
 

Artigo 20º 
 

A Assembleia Geral é convocada, dirigida e representada pela Mesa da 
Assembleia Geral, composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Secretário. 
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Artigo 21º 
 

1) A Assembleia Geral reunirá em sessão ordinária: 
a) No final de cada mandato, até ao final do mês de Dezembro, para eleição 

dos titulares dos Corpos Diretivos; 
b)  Até 31 de Março de cada ano, para aprovação do Relatório e Contas de 

Gerência do ano civil anterior e do parecer do Conselho Fiscal; 
c)  Até 30 de Novembro de cada ano, para apreciação e votação do 

Orçamento e Plano de Actividades para o ano civil seguinte e do parecer 
do Conselho Fiscal. 

 
2) As contas do exercício são publicitadas obrigatoriamente no site 

eletrónico da ACRA, até 31 de Maio do ano seguinte a que dizem 
respeito; 

3) A Assembleia Geral deve ser convocada com pelo menos 15 dias de 
antecedência, pelo Presidente da mesa ou seu substituto.  

 
4)  A convocatória é feita pessoalmente, por meio de aviso postal expedido 

para cada associado ou através de correio eletrónico e de anúncio 
publicado nos dois jornais de maior circulação da área onde se situe a 
sede da Associação e deverá ser afixada na Sede e noutros locais de 
acesso público, dela constando obrigatoriamente o dia, a hora, o local e a 
Ordem de Trabalhos. 

 
5) A Assembleia Geral reunirá extraordinariamente, por convocação do seu 

presidente ou do seu representante no impedimento do primeiro, a 
pedido da maioria absoluta dos elementos da Direção ou do Conselho 
Fiscal, ou de um número mínimo de 10% dos sócios no pleno gozo dos 
seus direitos, nos trinta dias posteriores à data da apresentação do 
pedido ou requerimento ao Presidente da Mesa da Assembleia. 

 
6) A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória, com 

poderes deliberativos, se estiver presente mais de metade dos 
associados com direito de voto, ou trinta minutos depois, com a 
presença de qualquer número de sócios. 

 
7) Será lavrada Ata pelo Secretário da Mesa, de todas as reuniões da 

Assembleia Geral. 
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Artigo 22º 
 

As deliberações são tomadas por maioria de votos dos sócios presentes. 
 

1) São anuláveis as deliberações tomadas sobre matéria estranha à 
Ordem de Trabalhos, salvo se a maioria dos sócios presentes concordar com o 
aditamento. 
 

Artigo 23º 
 
É exigida maioria qualificada de pelo menos dois terços dos votos expressos na 
aprovação das matérias a seguir descriminadas: 

a) Deliberar sobre alteração dos Estatutos e sobre a extinção, cisão ou 
fusão da Associação; 

b) Autorizar a Associação a demandar os Membros dos Corpos Gerentes 
por factos praticados no exercício das suas funções; 

c) Aprovar a adesão a Uniões, Federações ou Confederações. 
 

Artigo 24º 
 

À Assembleia Geral compete: 
 
1) Definir as linhas fundamentais de atuação da Associação. 

 
2) Eleger e destituir por votação secreto os Membros da respetiva Mesa e a 

totalidade dos Membros dos Órgãos Executivos e de Fiscalização. 
 

3) Apreciar e votar anualmente o Orçamento e o Programa de Ação para o 
exercício do ano seguinte, bem como o Relatório e Contas de Gerência e 
o parecer que sobre estes documentos emitir o Conselho Fiscal. 

 
4) Deliberar sobre a aquisição onerosa e alienação, a qualquer título, de 

bens imóveis e de outros bens patrimoniais de rendimento ou de valor 
histórico ou artístico. 

 
5) Aprovar quaisquer Regulamentos Internos propostos pela Direção. 

 
6) Deliberar sobre alteração dos Estatutos e sobre a extinção, cisão ou 

fusão da Associação. 
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7) Autorizar a Associação a demandar os membros dos Corpos Gerentes 
por factos praticados no exercício das suas funções. 

 
8) Aprovar a adesão a Uniões, Federações ou Confederações. 

 
9) Fixar a remuneração dos membros dos Corpos Gerentes, nos termos do 

número dois do Artigo 36º. 
 

10) Decidir sobre as penas a aplicar previstas no art.13.º alínea 3 dos 
presentes Estatutos.  

 
Artigo 25º 

 
Compete ao Presidente da Assembleia Geral: 
 
1) Convocar e presidir às reuniões e rubricar todo o expediente das 

mesmas. 
 
2) Chamar à efetividade os substitutos já eleitos, para os lugares que 

vagarem nos corpos gerentes. 
 

3) Assumir as funções da Direção, no caso de demissão desta, até à nova 
eleição. 
a) O Presidente da Mesa será substituído nas suas faltas ou 

impedimentos pelo Vice-Presidente. 
b) Na falta de qualquer membro da Mesa da Assembleia Geral, esta 

designará, de entre os sócios presentes, os que forem necessários 
para completar ou constituir a Mesa, a fim de dirigir os trabalhos com 
as mesmas atribuições da Mesa eleita. 

 
 

SECÇÂO II 
 

Direção 
 

Artigo 26º 
 

A Direção é composta por um Presidente, um ou mais Vice-Presidentes, um 
Secretário, um Tesoureiro, e o número de Vogais julgado necessário. 
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§ Único – A Direção, convocada pelo seu Presidente, terá pelo menos uma 
reunião mensal e só poderá deliberar com a presença e o voto da maioria 
dos seus membros. 

 
 

Artigo 27º 
 

Compete à Direção: 
 

1) Dirigir a administração da ACRA com zelo, impulsionando o progresso de 
todas as suas atividades na prossecução dos fins preceituados nos presentes 
Estatutos, no seu Artigo 2º; 
 

2) Elaborar até 15 de Novembro o Plano de Atividades e o Orçamento para o 
ano civil seguinte e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral, após 
parecer do Conselho Fiscal; 

 
3) Apresentar anualmente à Assembleia Geral o Relatório e Contas precedido 

do respetivo parecer do Conselho Fiscal, pelo prazo de quinze dias, após ter 
sido submetido à consulta dos sócios durante oito dias; 
 

4) Zelar pela disciplina da Associação, aplicando sanções aos sócios ou 
propondo à Assembleia Geral a sua aplicação, nos termos do artigo décimo 
terceiro; 
 

5) Incentivar a participação dos sócios na vida da Associação e atendê-los 
sempre que eles o solicitem; 

 
6) Proceder às aquisições julgadas necessárias e autorizar as respectivas 

despesas; 
 
7) Fornecer ao Conselho Fiscal todos os esclarecimentos que ele lhe solicite 

para cumprimento da sua missão; 
 
8) Requerer a reunião extraordinária da Assembleia Geral sempre que for 

necessário; 
 
9) Representar a Associação tanto interna como externamente, em Juízo e fora 

dele; 
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10)  Submeter à apreciação da Assembleia Geral todas as propostas, 
regulamentos internos ou medidas que julgue convenientes aos interesses 
da Associação. 

 
 
11)  Assinar e verificar o cumprimento dos Acordos de Cooperação 

estabelecidos com os serviços públicos e remeter-lhes os elementos de 
informações solicitados; 
 

12)  Cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral, bem como 
as disposições dos presentes Estatutos e da Lei; 

 
13)  Proceder à admissão de pessoal de serviço, nos termos estabelecidos no 

regulamento; 
 
14)  Ordenar a suspensão do pessoal de serviço por motivo grave; 
 
15)  Para obrigar a Associação nas operações financeiras são necessárias e 

bastantes as assinaturas conjuntas do Presidente e do Tesoureiro ou as 
assinaturas conjuntas de quaisquer três membros da Direção; nos atos de 
mero expediente, bastará a assinatura do Presidente. 

 
 

Artigo 28º 
 

A Direção é solidariamente responsável pela boa gestão da Associação, 
extensiva a todos os atos de gestão ocorridos durante o seu mandato. 
 

 
Artigo 29º 

 
Compete ao Presidente da Direção: 
 
1) Coordenar e superintender em todos os assuntos administrativos 

e/ou relacionados com as atividades e serviços da Associação e suas 
Valências; 

 
2) Convocar e presidir às reuniões da Direção; 
 
3) Assinar e rubricar os respetivos livros de Atas, bem como outros 

documentos referentes à atividade da Associação; 
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4) Outorgar, em todos os atos que interessem e digam respeito à 
Associação; 

 
5) Assinar a correspondência; 

 
6) Representar a Direção em juízo e fora dele. 

 
 

 

Artigo 30º 
 

Ao Vice-Presidente compete, na ausência do Presidente, substitui-lo, 
assumindo todos os cargos.  
 
 

Artigo 31º 
 

Ao Secretário compete a organização, montagem e orientação de todo o 
serviço de secretaria, competindo-lhe, especialmente, a elaboração de Atas e a 
apresentação do expediente para a Direcção.  
 
 

Artigo 32º 
 

Ao Tesoureiro compete arrecadar as receitas, satisfazer as despesas, 
assinar todos os recibos, quotas e quaisquer outras receitas e manter 
atualizado o inventário da Associação.  
 

1) O Livro-caixa, ou quaisquer outros de receitas e despesas, serão 
escriturados pelo Tesoureiro.  

 
2) Caso a Contabilidade da Associação seja efetuada por um contabilista 
ou Firma da especialidade contratados, o Livro-caixa ou quaisquer outros 
de receitas e despesas, serão rubricados pelo Tesoureiro e pelo 
Presidente da Direção.  
 
3) O Tesoureiro apresentará mensalmente o balancete documentado de 
receitas e despesas que, depois de aprovado em reunião de Direção, será 
afixado na Sede até ser substituído pelo do mês imediato.  

 
 

 

Artigo 33º 
 

Os vogais colaboram em todos os serviços relativos à Administração.  
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SECÇÃO III 
 

Conselho Fiscal 
 

Artigo 34º 
 

O Conselho Fiscal é composto por três membros: um Presidente, um 
Secretário e um Vogal. 

 
1) Conjuntamente com os três membros do Conselho Fiscal, será eleito 

um membro suplente, para o mesmo mandato. 
 
2) O Conselho Fiscal é convocado pelo respetivo Presidente e só pode 

deliberar com a presença de todos os seus membros. 
 

 
 

Artigo 35º 
 

Ao Conselho Fiscal compete: 
 
1) Fiscalizar toda a atividade da Direção, no sentido de verificar a 

legalidade das decisões e a obtenção das finalidades; 
 
2) Examinar a escrituração da Associação e conferir a Caixa e os 

depósitos bancários, bem como outros fundos, com a regularidade 
necessária; 

 
3) Fornecer à Direção o parecer de qualquer assunto sobre o qual lhe 

seja pedida consulta; 
 
4) Dar parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano civil 

seguinte; 
 
5) Dar parecer sobre o Relatório de Contas da Direção, referente ao ano 

civil anterior. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

Disposições Gerais 
 
 

Artigo 36º 
 
1) Os membros dos Corpos Diretivos não poderão acumular cargos diretivos 

dentro da Associação. 
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2) O exercício de qualquer cargo nos Corpos Diretivos é gratuito, mas pode 
justificar o pagamento de despesas dele derivadas. 

 
3) Os titulares dos Corpos Diretivos não podem contratar direta ou 

indiretamente com a Instituição, exceto se daí resultar manifesto benefício 
para a Instituição. 

 
 
 
 

Artigo 37º 
 
1) Os Corpos Diretivos da ACRA são eleitos por um mandato de quatro anos, 

renovável, não podendo exceder três mandatos consecutivos, salvo se a 
Assembleia Geral reconhecer expressamente que é impossível ou 
inconveniente proceder à sua substituição.  

2) Em caso de impedimento definitivo do exercício de funções de qualquer dos 
representantes, é chamado ao preenchimento da vaga o candidato inscrito, 
ainda que como suplente, na mesma lista pela qual foi eleito o titular a 
substituir e pela respetiva ordem; 

 
3) Quando as eleições não forem realizadas atempadamente, considera-se 

prorrogado o mandato em curso até à posse dos novos Corpos Diretivos. 
 

 
 

Artigo 38º 
 

 
A eleição dos Corpos Diretivos far-se-á na segunda quinzena de 

Dezembro, em Assembleia Geral convocada expressamente para esse fim. 
 

1) As candidaturas terão que ser apresentadas ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, com uma antecedência de duas semanas, que 
verificará a sua regularidade e as dará a conhecer aos sócios no prazo 
máximo de uma semana após tê-las recebido.  

 
2) Das listas deverá constar o nome e número de sócio.  
 
3) Só poderão ser elegíveis para os Corpos Diretivos da ACRA, os sócios 

que tenham pelo menos um ano de vida associativa. 
 
4) A tomada de posse será feita até ao 30º dia após a realização das 

eleições. 
 
 

Artigo 39º 
 

A eleição far-se-á por escrutínio direto e secreto e por meio de listas 
impressas ou datilografadas em papel branco de características e tamanhos 
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iguais, sem qualquer sinal de marca exterior; no entanto, a Assembleia Geral 
poderá autorizar outro tipo eleição. 

 
 

Artigo 40º 
 

Só poderão votar os sócios em pleno gozo dos seus direitos.  
 

 
Artigo 41º 

 
O mandato dos novos Corpos Diretivos inicia-se com a tomada de posse 

perante o Presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante ou seu substituto, 
que terá lugar até ao 30º dia após a realização das eleições ou até quinze dias 
depois, no caso de se tratar de eleições parciais ou extraordinárias. 
 
 

Artigo 42º 
 

No ato de posse, os Corpos Diretivos eleitos, tomam conta de todos os 
livros e valores da Associação. 
 
 

Artigo 43º 
 

No caso da extinção da Associação, competirá à Assembleia Geral 
deliberar sobre o destino dos seus bens, nos termos da legislação em vigor, 
bem como eleger uma comissão liquidatária.  

 
 

§ Único – Os poderes da comissão liquidatária ficam limitados à prática 
dos atos meramente conservatórios e necessários, quer à liquidação do 
Património Social, quer à ultimação dos negócios pendentes.  
 
 
 

Artigo 44º 
 

 Constituem património da Associação Cultural e Recreativa de Alburitel-
ACRA, todos os bens móveis ou imóveis, doados por associados ou por 
terceiros, ou adquiridos pelas quotizações ou outros fundos próprios. 
 
 

Artigo 45º 
 

Os casos omissos nestes Estatutos serão resolvidos pela Assembleia 
Geral, de acordo com a legislação em vigor. 
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Artigo 46º 
 
 

Estes Estatutos foram aprovados em Assembleia Geral de Sócios 
realizada em 29/10/2015 e alteram e substituem os anteriormente aprovados 
em 02/12/2011, dos quais foi feita Escritura Pública em 09/11/2001.  
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