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do RegistoComercialdo Porto
Conservatória

Porto
RuaAlvaresCabral,116,2.o,4050-040,
Tel.: 222085061162
Fax.:222085063
c
Email:crcoml.porto@dgrn.mj.pt

Relativamenteà certidãorequisitadasob o no78Il20ll

CERTIFICO
:

Que o presentedocumentocontendoseis folhas incluindo esta,
reproduz,offi conformidadecom o original, o acto constitutivoe
estatutos,tudo respeitanteà Associação"SERRASCOM CORES,
AROMAS E SUAS GENTES . ASSOCIACÃO 4X4" NIPC NO
s0996491s.
com o selo
rubricadase autenticadas
Todasas folhasvão numeradas,
brancoexclusivodestarepartição.
Esta certidãoé gratuitanos termosdo artigo 11.o,n.o l, a), da Lei
4012007
, de 24 de Agosto.
do RegistoComercialdo Porto,20ll-08-11 15:01
Conservatória
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Constituiçãode Associação.

Que constituemuma Associaçãoque se regerápelo dispostonos artigos
seguintes:

Artigo 1.o
Denominação,sedee duração
l. A associação,
semfins lucrativos,adoptaa denominação
SERRASCOM
CORES,AROMASE SUASGENTES ASSOCIAçÃO+X+ , e tema sedena
Ruado Amial,Número922,Porlo,freguesia
deParanhos
dePortoe
, concelho
por tempoindeterminado.
constitui-se
2. A associaçãotem o númerode pessoacolectiva 509964915e o númerode
identificaçãona segurançasocial 25099649154.

Artigo 2.o
Fim

A associação
tem como fim : realizaçãoe promoçãode actividadesculturais,
recreativase desportivasem meio natural;encontros,passeiosde lxzet de todo o
terreno e concentrações
de associadose simpatizantes;intercâmbiocom
organizaçõesnacionaise estrangeirascongéneres;colaborarcom organismos
oficiais e outras entidadespúblicas ou privadas.
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Artigo 3.o
Receitas

Constituemreceitasda associação,
designadamente:
a) a jóia inicial pagapelossóciosl
b) o produto dasquotizaçõesfixadaspela assembleiageral;
c) os rendimentosdos bensprópriosda associaçãoe as receitasdas actividades
soclals;

d) as liberalidadesaceitespelaassociação;
e) os subsídios que lhe sejamatribuídos.

Artigo 4.o
Orgãos

l. Sãoórgãosda associação
geral,a direcçãoe o conselhofiscal.a assembleia
2. O mandatodos titularesdos órgãossociaisé de 4 ano(s).

Artigo 5,"
Assembleiageral

l. A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos

seusdireitos.
2. A competênciada assembleiageral e a forma do seu funcionamentosão os
estabelecidos
no Código Civil, designadamente
no artigo 170o,e nosartigosl72o
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3. A mesada assembleiageral é compostapor três associados,um presidentee
dois secretários,competindo-lhesdirigir as reuniõesda assembleiae lavrar as
respectlvasactas.

Artigo 6.o
Direcção

l. A direcção,eleitaem assembleia
geral,é compostapor 3 associados.
2. À direcçãocompetea gerênciasocial, administrativae financeira da
associação,representara associaçãoem juízo e fora dele. 3. A formado seufuncionamento
é a estabelecida
no artigo l7l'do CódigoCivil.
4. A associaçãoobriga-secom a intervençãode Presidenteda Direcção.

Artigo 7.o
ConselhoFiscal

l. o conselhofiscal,eleitoem assembleia
geral, é compostopor 3 associados.
2. Ao conselhofiscal competefiscalizar os actosadministrativose Íinanceirosda
direcção,fiscalizaras suascontase relatórios,e dar parecersobreos actosque
impliquem aumentodas despesasou diminuiçãodasreceitas.
3. A forma do seufuncionamento
é a estabelecida
no artigo l7l" do CódigoCivil.

Artigo 8.o
Admissãoe exclusão
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suascategorias,direitose
As condiçõesde admissãoe exclusãodos associados,
obrigações, constarãode regulamento a aprovar pela assembleiageral.

Artigo 9.o
Extinção.Destinodos bens.

Extintaa associação,
o destinodosbensqueintegraremo patrimóniosocial,que
e quenãolhetenhamsidodoadosou
nãoestejamafectados
a fim determinado
deixados com algum encargo, será objecto de deliberação dos associados.-

Os associadosdeclaramter sido informadosde que devemprocederà entregada
declaraçãode início de actividadeparaefeitosfiscais,no pÍLzolegal de 90 dias.

A Ajudante,
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(Maria SaloméAlves Ferreira'Pinto
Lopes)

