
Estatutos do Clube Bonsai do Algarve 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º-Designação 

 O Clube Bonsai do Algarve, é um clube sem fins lucrativos, de duração 

ilimitada, e que se rege pelos presentes estatutos. 

 

Artigo 2º-Sede 

 O Clube Bonsai do Algarve, tem a sua sede na Estrada de Quelfes, 69- 3º 

Esqº, 8700-218 Olhão. 

Artigo 3º-Objecto 

 O Clube Bonsai do Algarve, tem por fim promover e dignificar a arte de 

Bonsai, realização de intercâmbio de experiências da arte de bonsai, 

desenvolver actividades culturais e recreativas que difundam as técnicas de 

bonsai e a protecção da natureza, sem fins lucrativos.  

 

Artigo 4º- Representação 

 O Clube Bonsai do Algarve , pode filiar-se em organismos nacionais ou 

internacionais, com objecto afim. O Clube poderá igualmente representar 

grupos específicos de associados seus junto de outras Associações/Clubes ou 

Organismos nacionais ou internacionais. 

 

CAPITULO II 



Sócios 

 

Artigo 5º-Sócios 

 Clube Bonsai do Algarve é constituído pelo seguinte tipos de 

associados: Fundadores, Efectivos, Honorários. 

 

Artigo 6º- Descrição 

1- São associados efectivos, todas as pessoas singulares que, a seu 

requerimento, sejam como tal admitidas. 

2- São associados Fundadores, os sócios efectivos que constituírem o 

Clube.  

3- São associados Honorários, as pessoas singulares ou colectivas que 

pelos seus contributos na promoção, investigação e afirmação da arte de Bonsai, 

merecerem essa distinção do Clube, mediante proposta da Direcção e votados 

em Assembleia-Geral. 

4- O Regulamento Interno poderá definir a todo o tempo outras categorias 

de sócios. 

 

 

Artigo 7º – Direitos dos Sócios 

São direitos de todos os sócios: 

1. Assistirem a assembleias-gerais 

2. Receberem o Relatório e contas, o programa e o Orçamento, circulares e 

outras publicações do Clube. 



3. São ainda direitos exclusivos dos sócios efectivos: 

a) Participar nos trabalhos das Assembleias-gerais 

b) Eleger e ser eleito para órgãos sociais do Clube 

c) Solicitar a convocação de Assembleias-gerais extraordinárias, nos termos 

do disposto no presente estatuto. 

d) Apresentar propostas de alteração aos estatutos e ao Regulamento 

Interno 

e) Submeter à apreciação da Direcção qualquer assunto de relevância para 

a associação. 

f) Os sócios honorários são isentos de quotas e não têm direito de voto 

 

Artigo 8º – Deveres dos Sócios 

 São deveres exclusivos dos sócios: 

1. Colaborar por todos os meios ao seu alcance na realização dos fins do 

Clube. 

2. Cumprir as disposições estatutárias e as deliberações da Assembleia. 

3. Pagar pontualmente as quotas respectivas, salvo os sócios honorários que 

estão isentos de qualquer pagamento. 

4. Desempenhar os cargos para que foram eleitos 

 

 

 

 

 



 

Artigo 9º – Exclusão dos Sócios 

 Perdem a qualidade de sócios todos os associados que: 

1. Renunciem voluntariamente, comunicando a sua decisão por escrito à 

Direcção. 

2. O associado não pague as quotas pontualmente e possua uma mora 

superior a 6 meses. 

3. Por actuações que desprestigiem o Clube, violem os estatutos e o 

regulamento interno, contrariem os objectivos ou perturbem gravemente os 

actos organizados pela mesma. 

4. No que diz respeito aos pontos 2 e 3, a exclusão é sanção de exclusiva 

competência da Direcção. 

 

CAPITULO III 

Órgãos da Associação 

 

Artigo 10º-Orgãos Sociais 

1. Constituem órgãos da associação: 

a) A Assembleia-geral 

b) A Direcção 

c) O Conselho Fiscal 

2. Os Órgãos sociais do Clube são eleitos pela Assembleia-geral para 

desempenho de mandatos bianuais, sendo permitida a sua reeleição por 

uma ou mais vezes. 



 

 

 

Artigo 11 – Assembleia-geral 

 A Assembleia é constituída por todos os associados efectivos, que se 

encontrem no exercício dos seus direitos, só eles tendo direito de voto. As 

deliberações, salvo os casos exceptuados na Lei e nos estatutos, são tomados 

por maioria absoluta dos votos apurados. No caso de empate, o presidente da 

Mesa tem voto de qualidade 

 

Artigo 12-Composição 

A Mesa da Assembleia-geral é composta por um Presidente, um Vice-

Presidente e um Secretário. Ao Presidente compete convocar e dirigir os 

trabalhos da Assembleia-geral; ao Vice-Presidente compete coadjuvar o 

Presidente e substitui-lo nas suas faltas ou impedimentos; ao Secretário 

compete redigir as actas das sessões da Assembleia-geral, que deverão ser 

assinadas por eles e pelo Presidente e assegurar o expediente da mesma. 

 

Artigo 13 – Competências 

Compete à Assembleia-geral: 

1. Eleger e destituir, por escrutínio secreto, a Mesa da Assembleia-geral, a 

Direcção e o Conselho Fiscal. 

2. Apreciar e votar o Relatório e Contas da Direcção bem como o parecer e as 

propostas do Conselho Fiscal, relativos aos respectivos exercícios. 



3. Apreciar e votar os orçamentos anuais de exploração e de investimentos 

do Clube e os programas de actividades a desenvolver pelo Clube, bem como 

os orçamentos suplementares, se os houver. 

4. Outorgar a qualidade de associados honorários às entidades ou pessoas 

que sejam consideradas merecedoras de tal distinção. 

5. Alterar os estatutos, mediante deliberação aprovada por três quartos dos 

associados presentes. 

6. Deliberar sobre projectos de filiação, adesão ou associação relativas aos 

organismos a que se refere o do artigo 4º 

7. Decidir a dissolução do Clube, mediante deliberação aprovada por três 

quartos dos associados presentes. 

8. Autorizar a Direcção a fixar os valores das quotas a pagar pelos 

associados. 

9.  Aprovar a proposta de regulamento interno do Clube mediante 

deliberação aprovada por três quartos dos associados presentes. 

 

Artigo 14º – Convocatória 

1. A Assembleia-geral é convocada por aviso enviado a todos os membros 

efectivos com pelo menos quinze dias de antecedência. Do aviso 

convocatório constarão obrigatoriamente o local e a hora da reunião, bem 

como a ordem de trabalhos. No mesmo aviso pode anunciar-se a reunião da 

Assembleia, em segunda convocação, para uma hora depois. Para a 

Assembleia-geral funcionar em primeira convocação, torne-se necessária a 



presença da maioria dos associados com direito a voto, podendo funcionar 

em segunda convocação com qualquer número de associados. 

a. A requerimento de um quinto dos sócios, dirigido ao Presidente da 

mesa da Assembleia-geral, pode ser solicitada a convocação de uma 

Assembleia-geral Extraordinária. 

b. A Direcção poderá solicitar, a todo o tempo, ao Presidente da Mesa 

da Assembleia-geral, a convocação de uma Assembleia-geral 

Extraordinária. 

Artigo 15º – Direcção 

1 A Direcção é constituída por: 

a) Um Presidente 

b) Um Vice Presidente 

c) Um Tesoureiro 

2. Os membros da Direcção exercerão gratuitamente as suas funções. 

3. As deliberações da Direcção são tomadas por maioria absoluta dos seus 

membros, tendo o Presidente voto de qualidade em caso de desempate. 

 

Artigo 16º – Competências  

Compete à Direcção orientar toda a actividade do Clube, tomando e fazendo 

executar as decisões que se mostrem adequadas à realização dos seus 

objectivos, e em especial: 

1. Dar execução às deliberações da Assembleia-geral. 

2. Organizar e superintender os Serviços do Clube, as actividades e contratar 

o pessoal necessário. 



3. Deliberar sobre a admissão de novos associados. 

4. Exercer as demais funções previstas nestes estatutos ou na lei, que sejam 

compatíveis com as finalidades do Clube. 

5. Fixar, após autorização da Assembleia-geral, o montante das quotas a 

pagar pelos associados. 

6. Elaborar o relatório Anual e as contas de cada exercício, os orçamentos 

anuais e os programas de actividades. 

7. Elaborar o projecto de regulamento interno, a submeter à aprovação da 

Assembleia-geral. 

8. Representar o Clube em juízo ou fora dele, activa e passivamente. 

 

Artigo 17-Representação 

O Clube é representado, em juízo e fora dele, pelo Presidente da Direcção ou, 

no seu impedimento pelo Vice-residente. O Clube fica obrigado pela assinatura 

conjunta de dois membros efectivos da Direcção, sendo uma do Presidente, ou 

do Vice-Presidente na ausência ou impedimento do primeiro e outra do 

Tesoureiro. 

 

Artigo 18º – Conselho Fiscal 

1. O Conselho Fiscal é formado por três membros efectivos – presidente, 

secretário e redactor. Compete ao Presidente orientar as actividades do 

Conselho; ao Secretário substituir o Presidente nos seus impedimentos 

ou faltas; ao Redactor secretariar o Conselho. 



2. As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas por maioria absoluta 

dos seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade em caso de 

desempate. 

 

Artigo 19 – Competência  

Compete ao Conselho Fiscal: 

1. Verificar os balancetes da receita e despesa, conferir os documentos de 

despesa e a legalidade dos pagamentos efectuados. 

2. Examinar periodicamente a escrita do Clube. 

3. Elaborar parecer sobre o Relatório e Contas da Direcção destinados a 

serem submetidos à Assembleia-geral. 

4. Reunir conjuntamente com a Direcção, sempre que o entenda conveniente, 

e dar parecer sobre qualquer consulta que por esta lhe seja apresentada. 

5. Verificar a lista de presenças a qualquer Assembleia-geral. 

 

CAPITULO IV 

Disposições Finais 

 

Artigo 21º – Casos Omissos 

Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos pela aplicação 

analógica das normas do Código Civil e do Código de Processo Civil. 

 


