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ESTATUTOS DO CLUBE 
"Latitude 40"  

  
  
  

CAPÍTULO I  
  

DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJECTIVOS  
 
  

Artigo 1º  
(Denominação e Natureza)  

.  
É criada, uma Associação que adopta a denominação de Latitude 40. 

 
 

Artigo 2º  
(Sede)  

  
O Clube tem a sua sede na Rua José dos Santos, nº29A, 6300-575, Guarda 

 
  

Artigo 3º  
(Fins)  

  
 1. O Clube tem como objectivo a criação de eventos recreativos, culturais e desportivos, 

promovendo ao mesmo tempo a cidade da Guarda. 
 2. Em vista a alcançar os seus fins, o Clube promove:  
 

 a) Actividades culturais, turísticas, recreativas e desportivas entre os seus associados e 
simpatizantes.  

 a) A realização de encontros, passeios e concentrações de sócios e simpatizantes;  
 b) A divulgação entre os associados de informações sobre as actividades do clube;  
 c) Intercâmbio com organizações nacionais e estrangeiras congéneres; 
   

 3. Tem ainda em vista privilegiar a prática de actividades automobilísticas, respeitando a defesa do 
ambiente, da natureza e do património, promovendo e divulgando a região da Guarda. 

   
 4. O Clube não tem fins lucrativos.  
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CAPITULO II  
  

SÓCIOS  
 

  
Artigo 4º  

(Natureza)  
  

 1. Os sócios do clube são das seguintes categorias:  
 

 a) Fundadores;  
 b) Honorários;  
 c) Efectivos;  
 d) Colectivos.  

 
 2. Os sócios fundadores são os que estão na origem do clube e que demonstraram, através do seu 

empenho, merecer essa distinção.  
 
 3. Os sócios honorários são as pessoas singulares ou colectivas que de algum modo se tenham 

evidenciado no apoio aos objectivos do Clube ou que a ele tenham prestado serviços relevantes 
para o mesmo.  

 
 4. Serão sócios efectivos os indivíduos que, possuindo ou não um veículo dotado de características 

para a prática de todo-o-terreno, pretendam participar nas actividades do Clube.  
 
 5. Serão sócios colectivos as Instituições ou pessoas colectivas interessadas nas actividades do 

clube.  
 
 

Artigo 5º  
(Qualidade e categoria)  

  
 1. A qualidade e a categoria do sócio comprova-se pela inscrição no livro respectivo.  
 
 2. Os sócios que adquirem a qualidade de honorários não perdem por isso a sua respectiva 

qualidade.  
 
 3. No acto da inscrição os associados concorrem com uma jóia e uma quota anual, que serão 

estabelecidas pela Direcção e ratificadas pela Assembleia Geral.  
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Artigo 6º  
(Direitos)  

  
 1. São direitos dos sócios:  
 

 a) Participar em todas as actividades do Clube;  
 b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais do Clube;  
 c) Usufruir das instalações, equipamentos e regalias do Clube, (constituem também receita ou 

património do Clube, quaisquer dádivas ou aquisições, seja a título gratuito ou oneroso);  
 d) Contribuir com novas ideias para benefício do Clube (ex: alteração do próprio estatuto do 

Clube).  
  

 
Artigo 7º  
(Deveres)  

  
 1. Os sócios têm como deveres perante o Clube:  
 

 a) Respeito e um total cumprimento pelos Estatutos que rege este Clube;  
 b) Colaboração na prossecução dos objectivos do Clube;  
 c) Um bom desempenho pelo cargo social para o qual foi eleito;  
 d) Pagamento pontual das quotas.  
  

 
Artigo 8º  

(Eliminação)  
  

 1. A qualidade de sócio perde-se nos seguintes casos:  
 

 a) Por vontade expressa do sócio, manifestada através de uma carta dirigida à Direcção;  
 b) Pelo não pagamento das quotas nos termos do artigo seguinte;  
 c) Por exclusão que será sempre fundamentada pela Direcção;  
   

 2. Da exclusão do sócio cabe recurso dirigido à Assembleia Geral, com o prazo de quinze dias a 
contar da notificação; O sócio excluído será no prazo de quinze dias, também notificado da 
decisão por carta registada.  
  

 
Artigo 9º  

(suspensão)  
  

 1. O não pagamento das quotas no prazo de trinta dias após o aviso escrito, poderá conduzir à 
suspensão do sócio e de todos os seus direitos por deliberação da Direcção.  

 
 2. Mantendo-se a situação de não pagamento no prazo de sessenta dias após a suspensão decidida 

nos termos do número anterior, o sócio poderá ser excluído do Clube, por deliberação da 
Direcção.  

 
 3. As deliberações referidas nos números anteriores serão comunicadas ao sócio por carta 

registada, enviada no prazo de quinze dias. 
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CAPITULO III  
  

ÓRGÃOS  
 

  
Artigo 10º  
(Natureza)  

  
 1. São órgãos do clube:  
 

 a) Assembleia Geral;  
 b) Direcção;  
 c) Concelho Fiscal;  

 
 

SECÇÃO I  
  

ASSEMBLEIA GERAL 
  
  

Artigo 11º  
(Constituição)  

  
 1. A Assembleia Geral é constituída pelos sócios efectivos no pleno uso dos seus direitos.  
 
 2. Os sócios das restantes categorias poderão participar, sem direito a voto.  

  
 

Artigo 12º  
(Competência)  

  
 1. Compete à Assembleia Geral:  
 

 a) Eleger os membros dos órgãos sociais;  
 b) Aprovar o Relatório;  
 c) Deliberar sobre outras matérias previstas neste Estatuto e na Lei, nomeadamente a 

ratificação do valor da jóia e das quotas ou sua alteração;  
 d) Deliberar sobre a extinção do Clube.  

  
 

Artigo 13º  
(Constituição da Mesa da Assembleia)  

  
 1. A mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e dois 

Secretários.  
 
 2. Ao Presidente da Mesa da assembleia Geral compete:  
 

 a) Convocar e dirigir os trabalhos da Assembleia;  
 b) Dar a posse aos titulares dos órgãos do Clube.  
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 3. Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos.  
 
 4. Aos Secretários compete elaborar e assinar as actas e dar execução ao expediente da Mesa.  

  
 

Artigo 14º  
(Eleição dos Órgãos)  

  
 1. Os órgãos do Clube são eleitos pela Assembleia Geral, entre os seus membros, por um período 

de dois anos, com excepção do disposto do nº 3 deste artigo.  
 
 2. A eleição deverá efectuar-se durante o primeiro trimestre de cada biénio;  
 
 3. No caso de não ser possível proceder às substituições a que se refere o artigo seguinte, será 

convocada a Assembleia Geral para eleição dos novos órgãos do Clube.  
  

 
Artigo 15º  

(Eleições dos Corpos Gerentes)  
  

 1. Nas eleições para os corpos gerentes deverão ser eleitos igual número de membros suplentes, 
que ocuparão de imediato as respectivas vagas que surjam.  

 
 2. As substituições referidas no número anterior são imediatas, mas só se verificam por 

impedimentos temporários dos membros.  
  

 
Artigo 16º  

(Convocação de Reuniões)  
  

 1. A convocação para as reuniões da Assembleia Geral será feita pelo Presidente, com 
antecedência de quinze dias e através de aviso postal, e/ou através de órgão da Comunicação 
Social, com a indicação do dia, hora e local da reunião e da respectiva ordem de trabalhos.  

 
 2. No caso de à hora marcada para a reunião não se encontrarem presentes metade dos sócios 

efectivos, a Assembleia Geral poderá funcionar trinta minutos mais tarde, com qualquer número 
de sócios.  

 
 3. As deliberações serão tomadas por maioria absoluta, excepto quanto às alterações estatutárias, 

que só poderão ser tomadas nos termos do artigo vigésimo sexto. 
    
 4. São anuláveis todas as deliberações tomadas sobre matérias estranhas à ordem de trabalhos, 

salvo se todos os sócios efectivos comparecerem à reunião e por todos for aceite a agenda 
suplementar.  

 
 5. Os sócios efectivos podem delegar em outro sócio que compareça à reunião, os seus poderes de 

voto e representação na Assembleia Geral, desde que o façam com a antecedência de dois dias da 
data da reunião. 
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Artigo 17º  
(Reuniões ordinárias/extraordinárias)  

 
1. A Assembleia Geral reunirá ordinariamente:  

 
 a) Todos os anos para apreciar o relatório de Contas e o parecer do Conselho Fiscal, bem como 

qualquer outro relatório ou assunto que a Direcção entenda submeter-lhe;  
 b) De dois em dois anos para a eleição dos órgãos do clube.  

 
2. A Assembleia Geral reunirá extraordinariamente, sempre que seja convocada pelo Presidente 
ou requerida pela Direcção, pelo Conselho Fiscal ou a pedido de um mínimo de um terço dos 
sócios efectivos.  
  

 
  

SECÇÃO II  
  

DIRECÇÃO  
 

  
Artigo 18º  

(Constituição)  
  

A Direcção é constituída por um Presidente, um vice-presidente, um Tesoureiro, um Secretário e 
um Vogal.  

  
 

Artigo 19º  
(Competência)  

  
 1. Compete à Direcção:  
 

 a) Promover as acções necessárias para a realização dos objectivos do Clube;  
 b) Representar o Clube;  
 c) Dar execução às deliberações tomadas pela Assembleia Geral;  
 d) Elaborar o Relatório de Contas;  
 e) Estabelecer e submeter à ratificação da Assembleia Geral o valor jóia e das quotas;  
 f) Admitir, suspender e excluir associados;  
 g) Nomear Comissões especializadas;  
 h) Reunir, pelo menos, bimensalmente.   

 
 

Artigo 20º  
( Competência/Presidente)  

  
 1. Compete especialmente ao Presidente:  
 

 a) Superintender nos assuntos do Clube e dinamizá-los;  
 b) Despachar os assuntos correntes da actividade do Clube.  
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Artigo 21º  
(Competência/Vice-Presidente)  

  
Compete ao vice-presidente colaborar com o Presidente nas suas funções e substituí-lo em caso de 

ausência ou impedimento.  
  

 
Artigo 22º  

(Convocação/reuniões)  
  

A convocação das reuniões de Direcção compete ao Presidente ou, na sua falta, ao 
Vice-presidente.  
 

  
Artigo 23º  

(Deliberações)  
  

 1. As deliberações da Direcção serão tomadas por maioria de votos dos seus membros, cabendo, 
se necessário, ao Presidente o voto de qualidade.  

 
 2. A Direcção não poderá deliberar sem a presença da maioria dos seus efectivos.  
 
 3. Poderão assistir e tomar parte nos trabalhos, sem direito a voto, quaisquer membros de outros 

órgãos do Clube, ou sócios expressamente convocados pelo Presidente.  
  

 
Artigo 24º  

(Deveres e obrigações)  
  

 1. O Clube obriga-se através da assinatura do Presidente em conjunto com a do Vice-presidente ou 
do Tesoureiro.  

 
 2. Em assuntos correntes bastará a assinatura do Presidente ou, no seu impedimento, do 

Vice-Presidente.   
  
  
  

SECÇÃO III  
  

CONCELHO FISCAL  
  

 
Artigo 25º  

(Constituição)  
  

O Concelho Fiscal é formado por três membros efectivos que escolherão, entre si, um Presidente. 
O Presidente convocará as reuniões do Conselho e dirige os Trabalhos.     
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Artigo 26º  
(Competência)  

  
1. Compete ao Concelho Fiscal:  

 
 a) Fiscalizar a administração do Clube ;  
 b) Zelar pelo comprimento dos Estatutos;  
 c) Examinar o Relatório e Contas da Direcção antes de serem presentes à Assembleia Geral, 

emitindo parecer sobre os mesmos.  
  

  
 

CAPÍTULO IV  
  

DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS  
  

 
Artigo 27º  
(Receitas)  

  
 1. O " Latitude 40" tem receitas próprias constituídas por:  
 

a) Quotas dos sócios Fundadores, Ordinários e Extraordinários;  
 b) Produto de iniciativas do " Latitude 40 " dentro do seu âmbito;  
 c) Quaisquer outras tais como contributos, legados e doações livremente aceites pelo          

" Latitude 40 ".  
  

 
Artigo 28º  

(Movimentação das Receitas)  
  

 1. As receitas próprias do " Latitude 40 " serão depositados numa conta bancária a abrir em 
Instituição Bancária.  

 
 2. Para movimentos de contas bancárias é obrigatória a assinatura do Tesoureiro juntamente com a 

do Presidente ou Vice-presidente.    
 
 

Artigo 29º  
(Fundos e Bens)  

  
Compete à Direcção administrar os fundos e bens, móveis e imóveis que sejam pertença do       

" Latitude 40 ", ao Conselho Fiscal fiscalizar a sua utilização e à Assembleia Geral avaliar a gestão 
efectuada pela Direcção.  
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CAPITULO V  
  

DISPOSIÇÕES FINAIS  
  

 
Artigo 30º  

(Alteração dos Estatutos)  
  

 1. Os presentes Estatutos só poderá ser alterado em Assembleia Geral, expressamente convocada 
para o efeito e com a presença de, pelo menos, metade dos seus associados e com o voto favorável 
de três quartos dos sócios presentes.  

 
 2. Se nesta sessão da Assembleia Geral não tiverem comparecido metade dos sócios, poderão, de 

seguida, as propostas de alteração ser submetidas a referendo dos sócios efectivos presentes, 
considerando-se aprovadas as que obtiverem o voto favorável de três quartos dos sócios que 
participem nesse referendo.   

  
 

Artigo 31º  
(Emblema)  

  
O " Latitude 40 " terá um emblema, que será aprovado em Assembleia Geral e que passará a 

constituir o seu símbolo, devendo ser impresso na sua bandeira, cartões de sócio, autocolantes e outros 
distintivos.  
  
 

Artigo 32º  
(Casos omissos)  

  
Os casos omissos nestes Estatutos serão regidos pela Lei aplicável e por regulamentos internos, 

propostos pela Direcção à aprovação da Assembleia Geral.  
  
 

Artigo 33º  
(Entrada em Vigor)  

  
 1. Estes Estatutos entram em vigor após aprovação em Assembleia Geral e cumpridos todos os 

formalismos legais.  
 
 


