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l A ACICB – Associa-
ção Comercial, Industrial e 
Serviços de Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e Vila Velha 
de Ródão, irá levar a efeito, 
no âmbito da comemoração 
do seu centenário, no Centro 
Cívico da Cidade dois desfiles 
de moda, a realizar nos próxi-
mos dias 15 de Julho e 19 de 
Agosto. 

O primeiro, a realizar a 
15 de Julho, contará com a 
participação e cooperação da 
Junta de Freguesia de Castelo 
Branco.  

O segundo, a 19 de Agosto 
acontecerá com a participação 
especial das 30 candidatas a 
Miss Mundo Portugal 2011, 
com o apoio da ACICB, en-

contrando-se estas na cidade 
de 18 a 23 de Agosto.

Adelino Minhós, presi-
dente da ACICB está natu-
ralmente confiante para a 
concretização destes eventos. 
“Esperamos uma boa adesão 
por parte do público em geral, 

Editorial Moda no Centro cívico da Cidade
ACICB Centenária

pois temos excelentes profis-
sionais no sector têxtil, que 
atribuem a cada evento o me-
lhor de si!”, disse, prometendo 
continuar a apostar neste tipo 
de eventos que apelam ao tu-
rismo e à promoção da cidade 
de Castelo Branco. l

l  A crise económica 
e financeira é hoje uma 
realidade incontornável. É 
assim no interior do país, 
em Portugal, mas também 
noutras partes do mundo, 
em economias que até há 
bem pouco tempo jul-
gávamos imunes a todas 
as adversidades. Portugal, 
como já referi, não escapa 
a esse fenómeno global, 
até porque como se tem 
publicado, há muito que 
vivemos acima das nossas 
possibilidades.  

O permanente acom-
panhamento da vida do 
estabelecimento de cada 
associado, o seu aconse-
lhamento técnico, constitui 
um elemento indispensável 
para a consolidação da vida 
económica e financeira da 
actividade económica local. 

O que nos resta fazer?
Apresenta-se como 

princípio básico para su-
perar a crise ou, pelo me-
nos, atenuá-la, constituir 
um controlo na gestão do 
funcionamento da empresa 
e uma supervisão na gestão 
das actividades produtivas 
que encaminharão a em-
presa ao rendimento e ao 
lucro. 

Temos de estar cada vez 
mais unidos, lembrando 
que a nossa Associação já 
travou alguns combates, 

em defesa dos interesses e 
propósitos dos seus asso-
ciados e que continuará a 
fazê-lo sempre, em prol de 
uma actividade económica 
local cada vez mais forte e 
resistente. Esta atitude ga-
nha especial relevo nas pe-
quenas e médias empresas, 
podendo significar a dife-
rença entre a sobrevivência 
ou a morte financeira de 
muitas delas.

Continuar a lutar, cons-
tituindo a esperança, lem-
brando que já não é a pri-
meira crise que atravessa a 
nossa história, e que tam-
bém escaparemos desta, 
com a ajuda de todos. A re-
alidade actual exige pessoas 
cada vez mais visionárias, 
mais flexíveis, mais inova-
doras, com capacidade de 
«dar a volta por cima». 

Continuaremos a traba-
lhar, juntos, contra todas as 
adversidades!  l   

Adelino Minhós, Arq.
Presidente ACICB

Opinião

l A ACICB – Associa-
ção Comercial, Industrial e 
Serviços de Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e Vila Velha 
de Ródão, estabeleceu uma 
parceria com a GALP que 
visa oferecer descontos em 
combustível a todos os seus 
associados, sendo finalidade 
proporcionar a par dos mel-
hores serviços, mais vanta-

gens e benefícios especiais.
Esta parceria surge no 

âmbito de presentear cada 
associado, prevalecendo o in-
tuito de colaborar, promover 
e representar atentamente os 
interesses de cada sócio. 

A parceria consiste na 
atribuição de vouchers de 
desconto de 4cênt/litro, con-
cedidos aos Associados da 

Desconto de 4 cêntimos/ litro 
de combustível para os sócios 

ACICB e GALP assinam parceria 

ACICB os quais irão ser en-
viados via CTT, juntamente 
com o cartão de associa-
dos, rebatíveis em qualquer 
ponto de abastecimento 
GALP da cidade, por cada 
abastecimento efectuado. 
Encontrar-se-ão também 
disponíveis vouchers na sede 
da ACICB, atribuíveis até 
ruptura de stock.  l
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Cabrito é rei em Julho
l A ACICB no âmbito da ce-

lebração do seu 100º Aniversário, 
vai levar a efeito, durante o próximo 
mês de Julho, todas as Quintas-feiras, 
Sextas-feiras, Sábados e Domingos 
a Rota Gastronómica Albicastrense, 
tendo por base a confecção de ca-
brito, uma das especialidades mais 
características e apreciadas da famosa 
cozinha beirã.

Rota Gastronómica Albicastrense

Destaque

O cabrito irá reinar à mesa dos 
restaurantes aderentes, numa rota 
gastronómica que pretende salientar 
as qualidades deste apreciado prato, 
mas também chamar a atenção para 
as potencialidades turísticas desta 
zona do país.

O programa definitivo está a ser 
ultimado e será apresentado publica-
mente dentro em breve. l  

Atendimento 
aos sócios 
na sede

Apoio Jurídico na ACICB

l O apoio jurídico na ACICB 
mudou. O anterior apoio jurídico 
fornecido diariamente pelo Advoga-
do no seu escritório sito na Rua João 
Carlos Abrunhosa, n.º20 1º Andar, 
passa a ser fornecido pelo advogado 
na sede da ACICB, sem qualquer 
custo para os seus associados, todas 
as quartas-feiras, das 9H30 às 13H, 
com marcação prévia.

Os serviços prestados baseiam-se 
nos contratos de trabalho e arrenda-
mento, escrituras públicas e apoio em 
matéria de Direito Comercial, Fiscal 
e Laboral.  l

Esart ajuda a decorar montras
l A ACICB em colaboração com 

a Escola Superior de Artes Aplicadas – 
ESART – do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, levarão a efeito acções 
de vitrinismo e decoração de montras, 
junto dos seus Associados sitos na 
Avenida General Humberto Delgado, 
em Castelo Branco, através da partici-
pação dos alunos finalistas do Curso de 
Design de Interiores e Equipamentos.

´Os estabelecimentos aderentes a 
esta iniciativa foram: Helena Gregó-

rio – Antiguidades Unipessoal, Lda.; 
Aromas do Bosque – Artes Manuais 
e Decorativas, Lda.; António Mendes 
Calcinha & Filhos, Lda.; SETLAR – 
Sociedade de equipamento doméstico, 
Lda.; Detalhes & Design de Andrea 
Nelma Guerreiro Malta; ONERGY de 
João Miguel Domingos Mendes; Far-
mácia Morgado Duarte; Polichinelo – 
Piedade e Alzira Barata, Lda.; Camisaria 
Danúbio de Manuel Correia Lourenço 
e BEIRASTRADA – Fial, Lda.

Em colaboração com a ACICB

O Vitrinismo é, hoje em dia, uma 
ferramenta de Merchandising de se-
dução cada vez mais importante. A 
montra é o espelho da loja e dos seus 
produtos/serviços, funcionando como 
elemento de atracção para a aquisição 
de determinados produtos.  

A apresentação ao público desta 
actividade está prevista para o dia 9 
de Junho, decorrendo a exposição 
da mesma até ao dia 14 de Junho de 
2011. l

l De acordo com os estudos mais 
recentes, prevê-se que no nosso país se-
jam produzidos cerca de 88 milhões de 
litros de óleos alimentares usados (O A 
U), sendo 540 mil resultantes de fontes 
industriais, 48 288 000 resultantes de 
fontes domésticas e 39 508 000 Lts, resul-
tantes da restauração, canal HORECA.

Em Portugal, o destino final dos óleos 
alimentares usados (OAU) é da respon-
sabilidade dos produtores. 

Na sua maioria estes óleos acabam 
por ser enviados para a rede de esgotos, 
provocando graves problemas de funcio-
namento nas ETAR’s e de contaminação 
do meio ambiente, tais como linhas de 
água e solos.

A Valnor distribui e recolhe de forma 
gratuita, recipientes de recolha dos óleos 
alimentares usados, pelas entidades ade-
rentes ao sistema de recolha. Esta recolha 
é garantida por viaturas e funcionários 
devidamente identificados.

Nestes Recipientes de recolha de 
óleos alimentares usados, pode depositar: 
óleos vegetais usados e azeite.

Não pode depositar: Gorduras de 
origem animal; água; Restos de alimentos; 
Detergentes e óleos minerais industriais 
(provenientes de carros e máquinas). 

A VALNOR tem vindo a instalar 
equipamentos para a recolha de óleo 
alimentar usado (OAU) -OLEÕES- pelas 

ruas dos seus municípios.
Colabore. É tão Simples. 1 - Coloque 

o óleo alimentar usado em garrafas e 
garrafões de plástico, até cinco litros. 
(atenção não colocar o óleo quente). 
2 – Feche devidamente as tampas das 
garrafas. 3 - Coloque as garrafas na boca 
existente no óleão mais próximo.

Os óleos alimentares depois de 
utilizados e, quando enviados para valo-
rização, podem ser considerados como 
matéria-prima, que pode ser utilizada na 
produção de biodisel.

Vantagens ambientais e económicas 
do uso do biodisel: Substituir o Gasóleo 
contribuindo para uma menor depen-
dência do petróleo enquanto combustí-
vel, reduzindo igualmente as importações 
nacionais.

 Não é necessário adaptar o motor 
da viatura;

 O desempenho do motor é seme-
lhante, beneficiando de uma capacidade 
superior de lubrificação e assim aumentar 
o tempo de vida útil dos motores. 

É uma alternativa de destino final 
para os OAU;

Reduz emissões poluentes. Diminui o 
dióxido e monóxido de carbono durante 
o processo de combustão e a melhor 
lubrificação dos motores, contribuindo 
para a redução de emissão de gases com 
efeito de estufa.l       Valnor

Valnor produz biodiesel
Óleo alimentar usado pode ajudar ambiente
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l Uma ruptura com o passado 

na perspectiva de um futuro ainda 
melhor…

Moderna, sociável, dinâmica 
e proactiva. Assim se caracteriza 
a nova imagem ostentada pela 
Associação Comercial, Industrial 
e Serviços de Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão (ACICB), numa abordagem 
actual e apelativa da relação insti-
tucionalizada há um século com 
empresários do Comércio Local e 
Serviços.

A confiança na prestação de um 
serviço cada vez mais qualificado 
e personalizado, procurando dar 
resposta às actuais exigências do 
mercado, é a nossa garantia. Assim, 
a ACICB pretende estar sempre a 
seu lado e, é nesse sentido que, está 
a criar o Cartão de Associado. 

Este cartão trar-lhe-á diversas 
vantagens, pois poderá usufruir de 
diversos protocolos que a ACICB 
está a estabelecer, mediante a apre-
sentação do mesmo. O “Cartão de 
Associado” tem como objectivo 

Identifique-se com a ACICB
Uma nova imagem... A confiança de sempre

Destaque

acompanhar a mudança de imagem 
da ACICB, nunca esquecendo a 
sua missão de defesa dos direitos 
e interesses dos Associados, acen-
tuando-se como marca da come-

moração do seu centenário, sendo 
emitido após actualização da base 
de dados de todos os associados.

A frente do cartão vai conter 
os dados de referência da ACICB, 

enquanto que, no verso vão ser 
incluídos os dados pessoais de cada 
associado.

Queremos melhorar os nossos 
serviços e este é mais um reforço 
no nosso elo de ligação. l

l “Os produtos regionais foram 
uma das atracções da Feira de Stocks 
e Produtos Regionais que decorreu 
nos passados dias 18, 19 e 20 de 
Fevereiro”

Os saldos e os produtos regio-
nais chamaram ao centro da cidade 
de Castelo Branco, cerca de 20 mil 
pessoas, durante a Feira de Stocks e 
Produtos Regionais. A iniciativa foi 
da ACICB – Associação Comercial, 
industrial e Serviços dos concelhos 
de Castelo Branco, Idanha-a-Nova 
e Vila Velha de Ródão, que marcou 
assim o início da comemoração do 
seu centenário.

O Presidente da associação,  Ade-
lino Minhós, referiu em plena inau-
guração que a feira apresentava 
como objectivo principal ajudar os 
comerciantes a escoarem os stocks 
da campanha de Inverno. Mas a feira 
foi também montra dos produtos 
regionais, que acabaram por ser uma 
das atracções principais do evento. 
Vinhos, enchidos, queijos e a do-

Certame atrai mais de 20 mil pessoas
Feira de Stocks e Produtos Regionais

çaria ficaram por pouco tempo nas 
montras. 

 A ACICB contou com o 
apoio das câmaras municipais de 
Castelo Branco e Idanha-a-Nova para 
erguer o certame que englobou a par-
ticipação das Adufeiras da USALBI, 
uma mostra de armas realizada pela 
Associação OUTREM, a actuação 
dos Bombos da Lardosa e o grupo 
das Concertinas das Palmeiras. 

Apesar da chuva que se fez no-
tar durante os três dias, o balanço 
apresenta-se positivo, factor que faz 
a ACICB continuar a apostar, nestas 
iniciativas.  l

O novo cartão da ACICB vai chegar às mãos 
de todos os sócios dentro em breve.
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l “A ACICB apresentou con-
tas positivas relativamente a 2010 e 
prevê um ano difícil para o sector. 
Contenção é a palavra de ordem, até 
na própria ACICB”

A ACICB perspectiva um ano de 
2011 difícil devido à grave situação 
económica e financeira instalada no 
país, pelo que a direcção teve isso em 
consideração do seu orçamento para 
este ano. Reunida em Assembleia-
Geral, no transacto dia 30 de Março, 
a ACICB viu aprovadas por unanimi-
dade as contas relativas a 2010, com 
um saldo superior a 74 mil euros, 
pelo que de forma cuidada e reflec-
tida iniciou o actual exercício tendo 
em conta  a já referida conjuntura.

Adelino Minhós, presidente da 
Direcção afirma que faz parte dos 
objectivos: “conter as despesas para 
manter a sua situação financeira 
equilibrada, nunca esquecendo o ne-
cessário para manter a sua estrutura 
funcional a trabalhar, para o desem-

Contas de 2011 aprovadas por unamidade
Perspectiva-se um 2011 difícil

penho de mais e melhores serviços 
a todos os associados em particular 
e a todo o comercio empresarial em 
geral”.

No decorrer de 2010, como 
referiu este responsável na Assem-
bleia-Geral de aprovação de contas, 

l As candidaturas ao COMPETE processam-se, em regra, através de concursos. Neste contexto, encontra-se disponível o Plano de Concursos para 
2011, no âmbito do Programa Operacional Factores de Competitividade.                         

Saiba quais os concursos abertos e consulte, de seguida, o Plano Anual de Concursos para 2011.l

Plano Anual de Concursos para 2011
Sistemas de Incentivos às Empresas (QREN)

Actualidade

“foram muitos os desafios coloca-
dos às associações em grande parte 
resultantes da conjuntura recessiva 
que afectou instituições públicas e 
privadas, o sector empresarial e mui-
tas comunidades e famílias”.

Adelino Minhós, justifica por 

isso, a importância de “uma ges-
tão sustentada, ética e socialmente 
responsável que permitiu realizar 
actividades e projectos com impacto 
transformador na sociedade”.

No ano em que se assinala o cen-
tenário da ACICB, toda a Direcção 
aposta numa “ACICB ainda mais 
forte e empenhada na prossecução 
dos seus objectivos e dos constan-
tes desafios que lhe são colocados, 
pelo que prometem nunca cruzar os 
braços nem os poupar a esforços, no 
objectivo de contribuir para minimi-
zar as dificuldades vividas e sofridas 
na pequena dimensão.

No que refere ao Conselho Fiscal 
da ACICB, depois de emitir parecer 
positivo sobre os documentos apre-
sentados pela Direcção propôs um 
louvor à nova Direcção (eleita em 
Abril de 2010) e a todos os colabo-
radores pelo desempenho em 2010, 
o que foi votado por unanimidade 
pelos associados presentes. l
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l A ACICB, em colaboração 
com a Promover – Consultores, Lda., 
irá promover o Programa DINAMI-
ZAR, no âmbito no âmbito do con-
trato de delegação de competências 
do POPH na CCP. 

O PROJECTO DINAMIZAR 
destina-se a elevar a capacidade 
competitiva das micro e PME do 
Comércio e Serviços mediante um 
conjunto integrado de acções que 
visam, a curto, médio e longo prazo, 
proporcionar um melhor desem-
penho das mesmas. São destinatários 
do Projecto Dinamizar as empresas 
do sector do comércio e serviços, 
com número de trabalhadores igual 
ou inferior a 100. 

O Projecto prevê intervenções 
nas empresas ao nível da consul-
toria e da formação especializada 
para trabalhadores e empresários 
mediante um diagnóstico e a elabo-
ração de planos de acção adaptados 
às necessidades de cada empresa.

O projecto irá arrancar em Julho 
de 2011 e irá envolver 25 empresas 
associadas da ACICB. 

A intervenção nas empresas é 
realizada em três fases:

1- Uma primeira fase, que conta 
com a intervenção do consultor 

responsável pela empresa, resultará 
na elaboração de um diagnóstico, 
de acordo com uma metodologia 
pré-definida a nível do Projecto, a 
que se seguirá a preparação de um 
Plano de Acção, envolvendo quer 
aspectos estruturantes e organiza-
cionais da empresa, quer neces-
sidades em termos de recursos 
humanos.

2- Uma segunda fase, designada 
por fase de execução do Plano de 
Acção, e que envolve dois tipos de 
intervenção:

a) Consultoria que inclui toda a 
coordenação e acompanhamento 
da execução do Plano e que será 

Programa Dinamizar para fortalecer empresas
Dar capacidade competitiva às micro e PME do Comércio e Serviços

direccionado, fundamentalmente, 
para as mudanças organizativas 
e de gestão, mas também para as 
alterações que possam vir a ter 
lugar ao nível do posicionamento 
face ao mercado ou dos conceitos 
utilizados. 

b) Acções de formação previs-
tas no Plano de Acção e dirigidas, 
quer a empresários quer a trabalha-
dores e que, de acordo com a leg-
islação desta tipologia de projecto, 
terá que ser pelo menos o dobro 
da consultoria prevista.

3- Uma terceira fase de inter-
venção na qual caberá ao consultor, 
com a colaboração dos formadores 

Actualidade

envolvidos, produzir um relatório 
final de avaliação de desempenho 
a nível de cada empresa.

A ACICB irá promover uma ses-
são de divulgação e esclarecimento 
do programa DINAMIZAR no 
próximo dia 21 de Junho, pelas 18 
horas, nas instalações da ACICB. 

Para o devido efeito, pedimos 
aos interessados para entrarem 
em contacto com os serviços da 
ACICB através do telefone 272 329 
802/3, ou e-mail geral@acicb.pt, 
até ao próximo dia 20 de Junho, a 
fim de regularizar a sua inscrição. l

Convidam-se desde já todos os Asso-
ciados a estarem presentes.

l Os Estágios Profissionais são 
uma medida do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional (IEFP) que 
visa oferecer aos jovens um estágio em 
contexto real de trabalho. Desta forma, 
promove-se a articulação entre o siste-
ma educativo/formativo e o mundo de 
trabalho, facilitando a transição de um 
para o outro. Estes estágios têm como 
objectivo último a inserção na vida activa 
e a promoção da empregabilidade dos 
jovens. Os estágios têm a duração de 
9 meses, para pessoas até aos 30 anos 
(inclusive), com nível de qualificação 
4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional de 
Qualificações (QNQ), e pessoas desem-
pregadas à procura de novo emprego, 
com idade superior aos 30 anos, desde 
que tenham obtido há menos de três 
anos uma qualificação de nível 2, 3, 4, 
5, 6, 7 ou 8 do QNQ, Aos estagiários 
é concedido um seguro de acidentes de 
trabalho *, e subsídio de alimentação 
assegurados pelo IEFP, e uma bolsa 
(cujo valor varia de acordo com o nível 

Programa Estágios Profissionais
Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro

de qualificação) assegurada pelo IEFP 
e pela Entidade Beneficiária do estágio. 

Apoios Financeiros
Às Entidades Beneficiárias:
Comparticipação na bolsa de estágio, 

de acordo com as seguintes situações:
75% para pessoas singulares ou 

colectivas, de direito privado, com fins 
lucrativos que empreguem até 9 traba-
lhadores;

65% para pessoas singulares ou 
colectivas de direito privado com fins 
lucrativos que empreguem de 10 até 250 
trabalhadores;

40% para pessoas singulares ou 
colectivas de direito privado com fins 
lucrativos que empreguem mais de 250 
trabalhadores; Comparticipação no 
subsídio de alimentação até ao valor fi-
xado para os trabalhadores que exercem 
funções públicas. * Comparticipação no 
pagamento do prémio do seguro até 3% 
do valor da bolsa de estágio pelo período 
de 9 meses.

Aos Estagiários:

Bolsa de estágio mensal nos seguin-
tes montantes: O valor do IAS para 
estagiários com qualificação de nível 
2 - 1,2 x IAS para estagiários com quali-
ficação de nível 3 - 1,3 x IAS para esta-
giários com qualificação de nível 4 - 1,4 
x IAS para estagiários com qualificação 
de nível 5 - 1,65 x IAS para estagiários 
com qualificação de nível 6, 7 ou 8 - IAS 
(Indexante dos Apoios Sociais) – valor 
em 2011 - € 419,22

A Candidatura:
A Entidade Beneficiária deve reunir, 

cumulativamente, os seguintes requisi-
tos: Encontrar-se regularmente cons-
tituída e registada; Dispor de contabili-
dade organizada, desde que legalmente 
exigido; Ter a situação contributiva 
regularizada perante a administração 
tributária e a segurança social; Não ter 
o pagamento de salários em atraso; Ter 
a situação regularizada no que respeita 
a apoios comunitários ou nacionais, 
designadamente os concedidos pelo 
IEFP; Cumprir os demais requisitos 

e obrigações inerentes aos apoios co-
munitários; Cumprir com os requisitos 
previstos em regulamentação específica 
elaborada pelo IEFP;

Não ter sido condenada, com de-
cisão transitada em julgado, por crime 
de fraude na obtenção de subsídio de 
natureza pública.

Impostos e Segurança Social
Os estágios estão sujeitos a tributa-

ção fiscal nos termos legais.  A relação 
jurídica decorrente da celebração de 
um contrato de estágio é equiparada, 
exclusivamente para efeitos de segurança 
social, a trabalho por conta de outrem. 
O período de candidaturas ao Programa 
Estágios Profissionais decorre de 14 
de Março a 31 de Julho (inclusive) de 
2011. Para mais informações e apoio na 
elaboração de candidaturas, contacte os 
serviços da ACICB, sitos na Rua Sra. da 
Piedade, Lote 4-A-1º, em Castelo Bran-
co, ou através dos seguintes contactos, 
Telefone: 272 329 802  Fax: 272 329 803  
E-mail: geral@acicb.pt
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l A Escola Tecnológica 
e Profissional Albicastrense – 
ETEPA – esteve presente na 
Qualifica 2011, na EXPONOR 
, nos dias 31 de Março e 1, 2 e 
3 de Abril.

A ETEPA participou  a 
convite da Direcção Regional 
de Educação do Centro, para 
apresentar como oferta de 
formação profissional, nível IV, 
o Curso Profissional de Comu-
nicação, Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade.

Estiveram em permanência 
um professor e três alunos 
do Curso acima referenciado, 

tendo sido realizada uma visita 
de estudo, ao certame, na sexta 
-  feira . 

Os alunos da ETEPA fo-

ram os responsáveis por dois 
momentos de Animação do 
Palco Central e realizaram 
várias situações de interacção 

com o público.
Todos foram unânimes, 

quer os residentes, quer os 
participantes na visita de 

Etepa foi à Qualific@
Exponor

Actualidade

estudo, em acharem que foi 
uma situação privilegiada, de 
contactos, de experiências di-
ferentes e de desenvolvimento 
interpessoal.

A ETEPA investiu nesta 
participação, embora tivesse 
sido longe do seu público alvo, 
porque pensa que oportunida-
des destas trazem crescimento 
aos alunos e fá-los pessoas mais 
conscientes da realidade que os 
rodeia.

“ Estamos sempre pron-
tos, contem connosco,” con-
tinua a ser a motivação da 
instituição. l

Formação de Educação e Formação de Adultos (Curso EFA)
A ACICB também no âmbito do POPH (Programa Operacional do Potencial Humano), tem em funcionamento desde o passado dia 
1 de Março de 2011, um curso EFA de nível III, de Técnico de Logística, de 1.845 horas, com equivalência ao 12º ano de escolaridade.  
A formação decorre nas instalações da ACICB em Castelo Branco, em horário pós-laboral e destina-se a activos empregados. Os 
cursos EFA constituem uma oferta de educação e formação para adultos que pretendam elevar as suas qualificações. Estes cursos 
desenvolvem-se segundo percursos de dupla certificação, escolar e profissional. Têm como objectivo a aquisição de habilitações escolares 
e/ou competências profissionais, com vista a uma (re)inserção ou progressão no mercado de trabalho.

l As instalações de gás 
em edifícios encontram-se 
sujeitas a inspecção periódica 
obrigatória, a qual deve ser 
requerida pelos proprietários 
ou senhorios às Entidades 
Inspectoras reconhecidas 
pela Direcção Geral de En-
ergia e Geologia (DGEG). 
Em caso de acidente, a falta 
de inspecção pode implicar 
a anulação das apólices de 
seguro dos estabelecimentos, 
recaindo a responsabilidade 
civil e criminal sobre os pro-
prietários ou senhorios. Por 
outro lado, o incumprimento 
resultará, ainda na aplicação 
de coimas.

As inspecções periódicas 
devem ser realizadas de dois 
em dois anos, para as instala-
ções de gás na indústria turísti-
ca e de restauração, escolas, 
hospitais e outros serviços 
de saúde, quartéis e outros 
estabelecimentos públicos ou 

particulares com capacidade 
superior a 250 pessoas. As 
instalações industriais com 
consumos anuais superiores 
a 50.000 m3 de gás natural 
ou equivalente noutro gás 
combustível devem ser inspec-
cionadas com a periodicidade 
de três anos. Para as instalações 
de gás executadas há mais de 
20 anos e que não tenham 
sido objecto de remodelação, 
é exigida uma verificação pau-
tada por uma periodicidade de 
cinco anos. Estas verificações 
incluem a averiguação de con-
formidade da instalação com a 
legislação e normas aplicáveis, 
inspecção das partes visíveis 
de instalação, realização de 
ensaios de estanquidade, veri-
ficação das condições de venti-
lação e exaustão dos produtos 
de combustão, verificação do 
funcionamento dos aparelhos 
de queima e medicação do teor 
de monóxido de carbono. l

Lei obriga inspecção 
da instalação de gás

Em edifícios
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Novos Estatutos
em ano de
Centenário

Em discussão

l No âmbito das comemorações 
do Centésimo Aniversário da ACICB 
- Associação Comercial, Industrial e 
Serviços dos Concelhos de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha 
de Ródão, a Direcção desta Associa-
ção tem vindo a reflectir e a trabalhar 
sobre a necessidade de se actualiza-
rem os seus Estatutos.

Depois de uma ampla discussão 
interna com os membros que a com-
põem e os restantes Órgãos Sociais 
da ACICB, a Direcção decidiu colocar 
à apreciação de todos os associados 
(em Assembleia Geral expressamente 
marcada para o efeito e a anunciar 
brevemente) a sua proposta de Revi-
são Estatutária.

Como este Boletim  e o nosso site 
em www.acicb.pt<http://www.acicb.
pt> são encarados por nós como 
duas formas privilegiadas de contac-
tar os associados, decidimos, desde 
já, de forma aberta e transparente, 
colocar à apreciação dos mesmos a 
nossa proposta.

É nosso desejo que esta proposta 
de Revisão Estatutária, efectuada 
nesta data tão importante e simbó-
lica para a nossa Associação, seja 
conhecida e discutida de forma o 
mais abrangente possível, já que, 
oportunamente, será convocada a 
Assembleia Geral da ACICB para a 
respectiva votação. l

Cordialmente,
A Direcção da ACICB

Actualidade
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Conheça os novos estatutos da ACICB
Proposta de revisão estatutária

l CAPITULO I
Denominação, Composição, Dura-

ção, Sede e objectivos

ARTIGO 1.º
Denominação
A Associação Comercial, Industrial 

e Serviços de Castelo Branco, Idanha-
a-Nova e Vila Velha de Ródão, também 
designada por ACICB é uma pessoa 
colectiva de utilidade pública, dotada 
de personalidade jurídica, sem fins 
lucrativos.

CAPITULO I
Constituição, denominação, sede, 

âmbito e objectivo

ARTIGO 1.º
É constituída em Castelo Branco, nos ter-

mos aplicados da lei portuguesa, para vigorar por 
tempo indeterminado, uma associação composta 
de ilimitado número de sócios que exerçam o 
comércio, indústria e serviços sob qualquer das 
suas variadas formas, denominada Associação 
Comercial, Industrial e Serviços de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão, com objectivos de utilidade pública, não 
tendo quaisquer fins lucrativos.

ARTIGO 1.º A 
Composição
A associação é composta de um 

número ilimitado de sócios que exerçam 
o comércio, indústria e serviços sob 
qualquer das suas variadas formas 

ARTIGO 1.º B 
Duração
A ACICB, fundada em 28 de Mar-

ço de 1911 tem duração ilimitada, 
dissolvendo-se nos casos expressamente 
previstos na lei e nos presentes estatutos.

ARTIGO 2.º
Sede
A ACICB tem âmbito regional sendo 

a sua sede em Castelo Branco, na Rua 
Senhora da Piedade, Lote 4 – A -1º, 
freguesia de Castelo Branco.

A Direcção, por simples deliberação, 
poderá criar delegações ou qualquer 
outra forma de representação social em 
qualquer ponto do território dos conce-
lhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Vila Velha de Ródão ou fora deles.

ARTIGO 2.º
A Associação tem a sua sede em Castelo 

Branco, Avenida do 1.º de Maio, 39 – 3º 
direito, e abrange as áreas dos concelhos de 
Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila 
Velha de Ródão, podendo criar delegações 
nestes concelhos e alargar o seu âmbito a 
outras áreas que pretendam ser incorporadas 
nesta Associação.

ARTIGO 3.º
Dos Objectivos
1 - A Associação Comercial, In-

dustrial e Serviços de Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão 
tem como objectivo a defesa e promo-
ção das actividades económicas no seu 
território de actuação e, em particular, 
dos seus associados, a nível regional, 
nacional e internacional

2 – Para prossecução dos seus 
objectivos cabe à ACICB o desenvolvi-
mento de actividades de e serviços, de 
promoção de negócios e investimentos, 
informação e apoio técnico, formação 
profissional e ensino técnico-profissio-
nal, arbitragem comercial representação 
dos legítimos interesses da comunidade 
empresarial e, em particular, dos associa-
dos, junto do poder local e central, co-
laboração com a administração pública, 
com organismos congéneres nacionais 
e estrangeiros e, bem assim, com outras 
entidades que promovam o desenvol-
vimento das relações comerciais com 
a Região.

3 – Dos objectivos específicos:
a) A defesa dos legítimos interesses 

e direitos de todos os comerciantes, 
industriais e de serviços associados, seu 
prestígio e dignificação;

b) Representar os seus associados, 
sempre que o seu concurso seja soli-

Fo
to

: D
ire

ito
s R

es
er

va
do

s

Nota
l Para que os Asso-

ciados não tenham dú-
vidas sobre a proposta 
de Revisão Estatutária, 
apresentamos em corpo 
normal a nova proposta 
e em itálico os actuais 
estatutos desta Asso-
ciação l
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citado, em actos públicos ou junto dos 
departamentos oficiais ou, onde estejam 
representadas associações congéneres, 
sempre que nesses actos estejam envol-
vidos os interesses comerciais, industriais 
e de serviços;

c) Propor e participar na definição 
das normas de acesso à actividade, 
características dos estabelecimentos 
comerciais, suas condições de trabalho 
e segurança;

d) Propor e participar na elaboração 
dos esquemas de preços e comercializa-
ção dos produtos;

e) Participar na definição da polí-
tica de créditos que se relacione com 
o desenvolvimento geral dos sectores 
abrangidos pela Associação;

f) Colaborar com os organismos 
oficiais e outras entidades para a solução 
dos problemas económicos e sociais dos 
sectores;

g) Estudar e propor a solução dos 
problemas que se refiram aos horários 
de funcionamento dos estabelecimentos 
dos seus associados;

h) Estudar em conjunto, por ramos 
de actividade, a constituição de coopera-
tivas ou outras formas de associação que 
contribuam para a redução dos circuitos 
de distribuição;

i) Promover os estudos necessários, 
procurando soluções colectivas em ques-
tões de interesse geral, nomeadamente 
nas contratações colectivas de trabalho;

j) Estudar e impulsionar com o seu 
apoio e colaboração as pretensões dos 
associados em matéria de segurança 
social;

k) Recolher e divulgar informações e 
elementos estatísticos de interesse para 
os sectores;

l) Incentivar e apoiar os associados 
na reestruturação das actividades e 
contribuir para uma melhor formação 
profissional, através de cursos de gestão, 
técnica de vendas e de publicidade, etc;

m) Promover a criação de uma 
biblioteca especializada para uso dos 
sócios, onde se encontre, especialmente, 
além de literatura profissional, toda a 
legislação referente às actividades re-
presentadas;

n) Promover a criação de serviços 
de interesse comum para os associados, 
designadamente consulta e assistência 
jurídica sobre assuntos exclusivamente li-

gados ao seu ramo de actividade, facultar 
serviços médicos bem como quaisquer 
outros serviços de apoio aos associados;

o) Organizar e manter actualizado o 
cadastro dos associados e obter as infor-
mações necessárias para uso e utilidade 
da Associação;

p) Integrar-se em uniões, federações 
e confederações ou outras organizações 
congéneres com fins idênticos aos da 
Associação;

q) Celebrar contratos para levar a 
cabo cursos de formação profissional;

r) Promover e contribuir para o 
harmónico desenvolvimento técnico, 
económico e social da região em que se 
encontra inserida;

s) Desenvolver os diversos sectores 
a que pertencem os seus associados, em 
conformidade com os interesses daque-
les e da economia nacional;

t) Promover e apoiar os contactos 
comerciais, industriais e de serviços com 
os mercados externos, quer proporcio-
nando aos associados o conhecimento 
dos produtos estrangeiros, quer divul-
gando os produtos das indústrias dos 
associados em mercados internacionais;

u) Desenvolver relações com asso-
ciações congéneres, suas federações e 
confederações, câmaras de comércio 
nacionais e estrangeiras e organismos 
similares bem como formalizar a sua 
adesão;

v) Fomentar o associativismo, inten-
sificando a colaboração recíproca entre 
as empresas e a Associação e incenti-
vando a participação activa e constante 
daquelas na vida associativa.

4 - A ACICB poderá filiar-se nou-
tros organismos de idêntica finalidade, 
representá-los ou com eles associar-se, 
bem como participar no capital de so-
ciedades comerciais.

ARTIGO 3.º
A Associação tem por objectivo:
a) A defesa dos legítimos interesses e direitos 

de todos os comerciantes, industriais e de serviços 
associados, seu prestígio e dignificação;

b) Representar os seus associados, sempre 
que o seu concurso seja solicitado, em actos 
públicos ou junto dos departamentos oficiais ou, 
onde estejam representadas associações congéne-
res, sempre que nesses actos estejam envolvidos 
os interesses comerciais, industriais e de serviços;

c) Propor e participar na definição das 
normas de acesso à actividade, características 
dos estabelecimentos comerciais, suas condições 
de trabalho e segurança;

d) Propor e participar na elaboração dos es-
quemas de preços e comercialização dos produtos;

e) Participar na definição da política de 
créditos que se relacione com o desenvolvimento 
geral dos sectores abrangidos pela Associação;

f) Colaborar com os organismos oficiais e 
outras entidades para a solução dos problemas 
económicos e sociais dos sectores;

g) Estudar e propor a solução dos problemas 
que se refiram aos horários de funcionamento dos 
estabelecimentos dos seus associados;

h) Estudar em conjunto, por ramos de acti-
vidade, a constituição de cooperativas ou outras 
formas de associação que contribuam para a 
redução dos circuitos de distribuição;

i) Promover os estudos necessários, procu-
rando soluções colectivas em questões de interesse 
geral, nomeadamente nas contratações colectivas 
de trabalho;

j) Estudar e impulsionar com o seu apoio 
e colaboração as pretensões dos associados em 
matéria de segurança social;

k) Recolher e divulgar informações e ele-
mentos estatísticos de interesse para os sectores;

l) Incentivar e apoiar os associados na rees-
truturação das actividades e contribuir para uma 
melhor formação profissional, através de cursos 
de gestão, técnica de vendas e de publicidade, etc;

m) Promover a criação de uma biblioteca 
especializada para uso dos sócios, onde se en-
contre, especialmente, além de literatura profis-
sional, toda a legislação referente às actividades 
representadas;

n) Promover a criação de serviços de interesse 
comum para os associados, designadamente 
consulta e assistência jurídica sobre assuntos 
exclusivamente ligados ao seu ramo de actividade, 
facultar serviços médicos bem como quaisquer 
outros serviços de apoio aos associados;

o) Organizar e manter actualizado o 
cadastro dos associados e obter as informações 
necessárias para uso e utilidade da Associação;

p) Integrar-se em uniões, federações e confe-
derações ou outras organizações congéneres com 
fins idênticos aos da Associação;

q) Celebrar contratos para levar a cabo 
cursos de formação profissional;

r) Promover e contribuir para o harmónico 
desenvolvimento técnico, económico e social da 
região em que se encontra inserida;

s) Desenvolver os diversos sectores a que per-
tencem os seus associados, em conformidade com 
os interesses daqueles e da economia nacional;

Foto: Direitos Reservados
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t) Promover e apoiar os contactos comer-
ciais, industriais e de serviços com os mercados 
externos, quer proporcionando aos associados 
o conhecimento dos produtos estrangeiros, quer 
divulgando os produtos das indústrias dos asso-
ciados em mercados internacionais;

u) Desenvolver relações com associações con-
géneres, suas federações e confederações, câmaras 
de comércio nacionais e estrangeiras e organismos 
similares bem como formalizar a sua adesão;

v) Fomentar o associativismo, intensificando 
a colaboração recíproca entre as empresas e a 
Associação e incentivando a participação activa 
e constante daquelas na vida associativa.

CAPÍTULO II
Dos Associados

ARTIGO 4.º
Sócios, Categorias
1 – Podem ser sócios da ACICB:
a) As pessoas singulares ou colecti-

vas, nacionais ou estrangeiras, que no 
território regional exerçam, directa ou 
indirectamente, actividades de natureza 
económica;

b) Instituições ou outros organismos 
que, não prosseguindo fins lucrativos e 
não tendo natureza política, exerçam a 
sua actividade em domínios que, direc-
ta ou indirectamente, se prendam ou 
influenciem a actividade dos agentes 
económicos.

2 – A Associação tem três categorias 
de sócios:

a) Efectivos;
I.  Podem ser sócios efectivos, to-

das as pessoas singulares ou colectivas 
que, na área da associação, exerçam o 
comércio, a prestação de serviços ou a 
indústria.

b) Colaboradores.
II. Podem ser sócios Colaboradores 

os que, em virtude dos seus conheci-
mentos ou qualificações, possam prestar 
uma colaboração de ordem cientifica ou 
técnica adequada aos fins asociativos.

b) Honorários.
III Podem ser sócios honorários, 

todas as pessoas que individual ou co-
lectivamente tenham prestado relevantes 
serviços à Associação ou à comunidade.

ARTIGO 4.º
1 – Podem ser membros da Associação 

todas as pessoas singulares ou colectivas que 
exerçam actividade comercial, industrial e de 
serviços desde que requeiram a sua adesão.

2 – A Associação tem duas categorias de 
sócios:

a) Efectivos;
b) Honorários.
§ 1.º Podem ser sócios efectivos todas as 

pessoas singulares ou colectivas que, na área da 
Associação, exerçam o comércio, a prestação de 
serviços ou a indústria.

§ 2.º Podem ser sócios honorários todas as 

pessoas que individual ou colectivamente tenham 
prestado relevantes serviços à Associação ou à 
comunidade.

ARTIGO 5.º
Admissão dos Sócios
A admissão dos sócios far-se-á por 

deliberação da direcção, mediante soli-
citação dos interessados, em impresso 
próprio. As deliberações sobre a ad-
missão ou rejeição dos sócios deverão 
ser comunicadas directamente aos 
interessados até 30 dias após a entrada 
do pedido.

1. Das admissões e rejeições poderá 
haver recurso para a assembleia geral, a 
interpor pelos interessados ou por qual-
quer dos associados; mas o assunto só 
será discutido e votado na primeira reu-
nião ordinária da assembleia geral após 
a interposição. O recurso apresentado 
dá lugar à suspensão da deliberação 
tomada pela direcção.

2. O pedido de admissão de sócios 
envolve plena adesão aos estatutos da 
Associação, aos seus regulamentos e às 
deliberações dos órgãos associativos, 
quer desta, quer daquelas em que esta 
Associação vier a integrar-se.

3. As sociedades deverão indicar à 
Associação a forma de constituição e o 
nome do seu representante.

ARTIGO 5.º
A admissão dos sócios far-se-á por delibe-

ração da direcção, mediante solicitação dos inte-
ressados, em impresso próprio. As deliberações 
sobre a admissão ou rejeição dos sócios deverão 
ser comunicadas directamente aos interessados 
até 30 dias após a entrada do pedido.

§ 1.º Das admissões e rejeições poderá haver 

recurso para a assembleia geral, a interpor pelos 
interessados ou por qualquer dos associados; mas 
o assunto só será discutido e votado na primeira 
reunião ordinária da assembleia geral após a 
interposição. O recurso apresentado dá lugar à 
suspensão da deliberação tomada pela direcção.

§ 2.º O pedido de admissão de sócios envolve 
plena adesão aos estatutos da Associação, aos 
seus regulamentos e às deliberações dos órgãos 
associativos, quer desta, quer daquelas em que 
esta Associação vier a integrar-se.

§ 3.º As sociedades deverão indicar à As-
sociação a forma de constituição e o nome do seu 
representante.

ARTIGO 6.º
Direito dos associados
1. Frequentar a instalações da ACICB 

nas condições que lhe forem estipuladas;
2. Solicitar as informações que hou-

ver por convenientes sobre a actividade 
da ACICB;

3. Eleger e ser eleitos;
4. Participar na constituição e fun-

cionamento dos órgãos sociais ou de 
quaisquer comissões ou delegações que 
a Associação considere necessárias;

5. Participar e convocar reuniões da 
assembleia geral nos termos estatutários 
e dos regulamentos da Associação;

6. Apresentar sugestões que julguem 
convenientes à realização dos fins esta-
tutários;

7. Utilizar e beneficiar dos serviços 
da associação nas condições que forem 
estabelecidas;

8. Reclamar perante os órgãos as-
sociativos de actos que considerem 
lesivos dos interesses dos associados e 
da Associação;

9.Fazerem-se representar pela As-

sociação, ou por estrutura associativa 
de maior representatividade em que 
esta delegue, em todos os assuntos que 
envolvam interesses de ordem geral;

10.Exonerar-se da sua qualidade de 
associado depois de liquidados todos os 
seus débitos perante a Associação.

Único - a) Os sócios colaboradores 
e honorários não poderão votar em 
assembleia geral nem ser eleitos para 
órgãos sociais;

 - b) Ao sócios efectivos de institui-
ções congéneres poderão beneficiar de 
direitos e regalias atribuídos aos sócios 
efectivos da ACICB, nos termos e con-
dições constantes dos protocolos de 
cooperação que esta venha a celebrar.

ARTIGO 6.º
Constituem direitos dos associados:
a) Eleger e ser eleitos;
b) Participar na constituição e funcionamen-

to dos órgãos sociais ou de quaisquer comissões ou 
delegações que a Associação considere necessárias;

c) Participar e convocar reuniões da as-
sembleia geral nos termos estatutários e dos 
regulamentos da Associação;

d) Apresentar sugestões que julguem conve-
nientes à realização dos fins estatutários;

e) Utilizar e beneficiar dos serviços da 
associação nas condições que forem estabelecidas;

f) Reclamar perante os órgãos associativos 
de actos que considerem lesivos dos interesses dos 
associados e da Associação;

g) Fazerem-se representar pela Associação, 
ou por estrutura associativa de maior representa-
tividade em que esta delegue, em todos os assuntos 
que envolvam interesses de ordem geral;

h) Exonerar-se da sua qualidade de asso-
ciado depois de liquidados todos os seus débitos 
perante a Associação.
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ARTIGO 7.º
Deveres dos associados
1. Colaborar nos fins da Associação;
2. Exercer com zelo, dedicação e efi-

ciência os cargos para que forem eleitos 
ou designados;

3. Contribuir pontualmente com o 
pagamento da jóia de inscrição e das 
quotas que vierem a ser fixadas;

4. Cumprir com as disposições legais, 
regulamentares e estatutárias e, bem 
assim, as deliberações e compromissos 
assumidos pela Associação, através dos 
seus órgãos competentes e dentro das 
suas atribuições;

5. Tomar parte nas assembleias 
gerais e nas reuniões para que forem 
convocados;

6. Prestar as informações e esclareci-
mentos e fornecer os elementos que lhe 
forem solicitados para a boa realização 
dos fins sociais;

7. Zelar pelos interesses e prestígio 
da Associação.

ARTIGO 7.º
São deveres dos associados:
a) Colaborar nos fins da Associação;
b) Exercer com zelo, dedicação e eficiência 

os cargos para que forem eleitos ou designados;
c) Contribuir pontualmente com o pagamen-

to da jóia de inscrição e das quotas que vierem 
a ser fixadas;

d) Cumprir com as disposições legais, 
regulamentares e estatutárias e, bem assim, 
as deliberações e compromissos assumidos pela 
Associação, através dos seus órgãos competentes 
e dentro das suas atribuições;

e) Tomar parte nas assembleias gerais e nas 
reuniões para que forem convocados;

f) Prestar as informações e esclarecimentos 
e fornecer os elementos que lhe forem solicitados 
para a boa realização dos fins sociais;

g) Zelar pelos interesses e prestígio da 
Associação.

ARTIGO 8.º
Perda da qualidade de associados
1. Os que deixarem de exercer a 

actividade;
2. Os que se demitirem;
3. Os que deixarem de pagar as suas 

quotas durante três meses consecutivos 
e as não liquidarem dentro do prazo que 
lhes for definido após interpelação;

4. Os que sejam expulsos por não 
cumprimento dos seus deveres ou por 
deixarem de merecer a confiança e o res-
peito dos demais associados por atitudes 
ou acções manifestadas ou praticadas 
de comprovada má fé e atentórias do 
prestígio da classe e da Associação;

5. A penalidade de que trata a alínea 
anterior é da competência exclusiva da 
assembleia geral;

6.  Os que desejarem desistir da sua 
qualidade de sócios deverão apresentar o 

seu pedido de demissão, por carta regis-
tada, à direcção, sem prejuízo para a As-
sociação de poder reclamar a quotização 
correspondente aos três meses seguintes 
ao da comunicação de demissão.

ARTIGO 8.º
Perdem a qualidade de associados:
a) Os que deixarem de exercer a actividade;
b) Os que se demitirem;
c) Os que deixarem de pagar as suas quotas 

durante três meses consecutivos e as não liquida-
rem dentro do prazo que lhes for definido após 
interpelação;

d) Os que sejam expulsos por não cum-
primento dos seus deveres ou por deixarem 
de merecer a confiança e o respeito dos demais 
associados por atitudes ou acções manifestadas 
ou praticadas de comprovada má fé e atentórias 
do prestígio da classe e da Associação;

e) A penalidade de que trata a alínea an-
terior é da competência exclusiva da assembleia 
geral.

§ único. Os que desejarem desistir da sua 
qualidade de sócios deverão apresentar o seu 
pedido de demissão, por carta registada, à direc-
ção, sem prejuízo para a Associação de poder 
reclamar a quotização correspondente aos três 
meses seguintes ao da comunicação de demissão.

ARTIGO 8.º A 
Suspensão da qualidade de associa-

dos
1. Podem ser suspensos dos seus 

direitos os sócios que não paguem as 
suas quotas no prazo de seis meses a 
contar do seu vencimento.

2. A situação de suspensão será co-
municada ao sócio remisso, por meio de 
carta registada com aviso de recepção, 
sendo-lhe fixado o prazo de três meses 
para regularizar o seu débito ou justificar 
a falta de pagamento.

3. Findo o prazo referido no número 
anterior, na falta de regularização do 
débito ou de justificação da falta, po-
derá ser o sócio de imediato excluído 
mas, nesta situação é penalizado com 
uma coima inerente a 20 vezes o valor 
da dívida afim de que a ACICB seja 
compensada pelos custos de cobrança 
coerciva, desta e do valor em dívida.

4. Compete à Direcção deliberar 
sobre a aceitação da justificação ou ex-
clusão do sócio.

5. O sócio excluído pelos motivos 
previstos no presente artigo, poderá ser 
readmitido decorrido o prazo de um 
ano e desde que tenha procedido ao 
integral pagamento dos débitos à data 
da exclusão.

CAPÍTULO III
Órgãos Sociais

ARTIGO 9.º
Órgãos, duração do mandato, im-

pedimentos, eleição, demissão e lista de 

candidaturas
São órgãos da associação a assembeia 

geral, a direcção e o conselho fiscal.
1. A duração dos mandatos é de 

quatro anos, renovável, com excepção 
do presidente da direcção que só pode 
ser reeleito três vezes.

2. Nenhum associado poderá fazer 
parte de mais do que um dos órgãos 
electivos.

3. A eleição será feita por escrutínio 
secreto e em listas separadas para a mesa 
da assembleia geral, da direcção e do 
conselho fiscal, especificando os cargos 
a desempenhar.

4. Se os órgãos sociais se demitirem 
no todo ou em parte, ou forem desti-
tuídos por deliberação da assembleia 
geral convocada expressamente para o 
efeito, esta nomeará uma comissão para 
substituir o órgão ou órgãos destituídos 
ou demitidos até à realização de novas 
eleições.

5. As listas das candidaturas para os 
órgãos associativos devem ser subscritas 
pelos candidatos e por, pelo menos, 
50 associados no pleno gozo dos seus 
direitos e enviadas ao presidente da as-
sembleia geral, nos termos que vierem 
a ser regulamentados.

CAPÍTULO III
Órgãos associativos

ARTIGO 9.º
São órgãos da associação a assembeia geral, 

a direcção e o conselho fiscal.
§ 1.º  A duração dos mandatos é de três 

anos.
§ 2.º  Nenhum associado poderá fazer parte 

de mais do que um dos órgãos electivos.
§ 3.º  A eleição será feita por escrutínio 

secreto e em listas separadas para a mesa da 
assembleia geral, da direcção e do conselho fiscal, 
especificando os cargos a desempenhar.

§ 4.º  Se os órgãos sociais se demitirem no 
todo ou em parte, ou forem destituídos por deli-
beração da assembleia geral convocada expressa-
mente para o efeito, esta nomeará uma comissão 
para substituir o órgão ou órgãos destituídos 
ou demitidos até à realização de novas eleições.

§ 5.º  As listas das candidaturas para os 
órgãos associativos devem ser subscritas pelos 
candidatos e por, pelo menos, 50 associados 
no pleno gozo dos seus direitos e enviadas ao 
presidente da assembleia geral, nos termos que 
vierem a ser regulamentados.

Da Assembleia Geral

ARTIGO 10.º
Definição
A assembleia geral é a reunião de 

todos os sócios no pleno gozo dos seus 
direitos.

ARTIGO 10.º
A assembleia geral é a reunião de todos os 
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sócios no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 11.º
Composição
1. A mesa da assembleia geral é 

constituída por um presidente, um vice-
presidente e um secretário;

2. Na falta ou ausência do Presidente, 
será substituído pelo Vice-Presidente. 
Na falta ou ausência deste, será substi-
tuído pelo secretário, que convidará um 
sócio, de entre os presentes para exercer 
as funções de Secretário.

ARTIGO 11.º
A mesa da assembleia geral é constituída por 

um presidente, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 12.º
Competência

1. Eleger e destituir a respectiva mesa, 
a direcção e o conselho fiscal;

2. Aprovar e votar quaisquer altera-
ções aos estatutos, em reuniões plenárias;

3. Aprovar e alterar os regulamentos 
internos da Associação;

4. Definir as linhas gerais de actuação 
da Associação;

5. Discutir e votar os relatórios da di-
recção, as contas de gerência e o parecer 
do conselho fiscal e decidir sobre a apli-
cação do saldo que lhe for apresentado;

6. Deliberar sobre o recurso de 
admissão ou rejeição de sócios e de 
aplicação de multas pela direcção;

7. Apreciar ou deliberar sobre quais-
quer outros assuntos para que tenha sido 
expressamente convocada, bem como 
exercer todas as funções que lhe sejam 
atribuídas estatutariamente;

8. Deliberar, sob proposta da direc-
ção e mediante parecer favorável do 
conselho fiscal, sobre o montante das 
jóias e das quotas.

ARTIGO 12.º
Compete à assembleia geral:
a) Eleger e destituir a respectiva mesa, a 

direcção e o conselho fiscal;
b) Aprovar e votar quaisquer alterações aos 

estatutos, em reuniões plenárias;
c) Aprovar e alterar os regulamentos inter-

nos da Associação;
d) Definir as linhas gerais de actuação da 

Associação;
e) Discutir e votar os relatórios da direcção, 

as contas de gerência e o parecer do conselho fiscal 
e decidir sobre a aplicação do saldo que lhe for 
apresentado;

f) Deliberar sobre o recurso de admissão ou 
rejeição de sócios e de aplicação de multas pela 
direcção;

g) Apreciar ou deliberar sobre quaisquer ou-
tros assuntos para que tenha sido expressamente 
convocada, bem como exercer todas as funções 
que lhe sejam atribuídas estatutariamente;

h) Deliberar, sob proposta da direcção e 
mediante parecer favorável do conselho fiscal, 
sobre o montante das jóias e das quotas.

ARTIGO 13.º
Atribuições do presidente da mesa
1. Convocar a assembleia-geral nos 

termos estatutários, dirigir os seus tra-
balhos e manter a ordem nas sessões;

2. Verificar a situação de regularidade 
das candidaturas aos cargos dos órgãos 
associativos;

3. Dar posse aos órgãos associativos;
4. Cumprir e fazer cumprir as delibe-

rações da assembleia-geral;
5. Rubricar e assinar o livro de actas 

da assembleia-geral.

ARTIGO 13.º
São atribuições do presidente da mesa:
a) Convocar a assembleia-geral nos termos 

estatutários, dirigir os seus trabalhos e manter 
a ordem nas sessões;

b) Verificar a situação de regularidade das 
candidaturas aos cargos dos órgãos associativos;

c) Dar posse aos órgãos associativos;
d) Cumprir e fazer cumprir as deliberações 

da assembleia-geral;
e) Rubricar e assinar o livro de actas da 

assembleia-geral.

ARTIGO 14.º
Reunião, convocatória, funciona-

mento
A assembleia-geral reunirá ordina-

riamente em plenário, até 31 do mês de 
Março de cada ano, uma vez de quatro 
em quatro anos, para eleição da mesa, da 
direcção e do conselho fiscal; extraordi-
nariamente, a assembleia geral só poderá 
ser convocada por iniciativa da mesa, a 
pedido da direcção, do conselho fiscal 
e a requerimento de mais de 50 sócios.

1. A assembleia geral é convocada 
nos termos legais, devendo ser feita 
pelo presidente da mesa ou por quem o 
substitua, mediante aviso enviado pelo 
correio, email ou anúncio publicado 
em jornal regional, com a antecedência 
mínima de 15 dias, designando sempre 
o local, dia, hora e ordem de trabalhos;

2. Tratando-se de alteração de esta-
tutos, com a ordem de trabalhos deverá 
ser enviada a indicação especifica das 
modificações propostas;

3. Em primeira convocação a As-
sembleia Geral não pode deliberar sem 
a presença de, pelo menos, metade dos 
associados.

4. Em segunda convocação, que será 
feita simultaneamente com a primeira, a 
Assembleia Geral reunirá  trinta minutos 
depois de verificada a inexistência do 
quórum exigido pelo número anterior, 
funcionará com a presença de qualquer 
número de sócios.

5. A Assembleia Geral extraordinária 
convocada a requerimento dos associa-
dos nos termos previstos na alínea a) 
do número 10 do artigo 14º, só poderá 
funcionar se estiverem presentes ou de-
vidamente representados, pelo menos, 
dois terços dos requerentes.

6. Os sócios podem fazer-se repre-
sentar, mediante simples carta dirigida 
ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, por outro sócio ou por manda-
tário ao qual tenham sido conferidos 
os necessários poderes para vincular a 
empresa e para participar na votação 
e discussão dos assuntos que forem 
tratados.

7. A cada sócio presente ou represen-
tado corresponde um voto.

8. As deliberações são tomadas por 
maioria absoluta de votos dos sócios 

presentes ou representados.
9. Exceptuam-se do disposto no 

número anterior os seguintes casos:
a) As deliberações relativas à eleição 

dos membros dos órgãos sociais são 
tomadas por maioria simples dos votos 
presentes ou representados;

b) As deliberações sobre alterações 
dos estatutos exigem o voto favorável 
de três quartos do número de todos os 
sócios presentes ou representados;

c) As deliberações sobre a dissolução 
da ACICB requerem o voto favorável 
de três quartos do número de todos os 
sócios efectivos no pleno uso dos seus 
direitos sociais, ou em terceira convoca-
ção por 75% dos presentes.

10. A assembleia geral só poderá fun-
cionar à hora marcada com a presença da 
maioria dos seus membros e meia hora 
depois com qualquer número;

a) Tratando-se de reunião extraordi-
nária requerida por associados, deverá 
estar presente a maioria dos requerentes, 
sem o que não poderá ser efectuada.

11. Na assembleia geral a cada asso-
ciado corresponderá um voto;

12. Os associados poderão delegar 
noutro sócio a sua representação, por 
meio de carta dirigida ao presidente da 
mesa, mas nenhum associado poderá 
aceitar mais do que um mandato.

ARTIGO 14.º
A assembleia-geral reunirá ordinariamente 

em plenário, até 31 do mês de Março de cada 
ano, uma vez de três em três anos, para eleição 
da mesa, da direcção e do conselho fiscal; extra-
ordinariamente, a assembleia geral só poderá ser 
convocada por iniciativa da mesa, a pedido da 
direcção, do conselho fiscal e a requerimento de 
mais de 50 sócios.

§ 1.º A convocatória para qualquer reunião 
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da assembleia geral deverá ser feita pelo presiden-
te da mesa ou por quem o substitua por meio de 
comunicação postal ou de anúncio publicado em 
jornal regional, com a antecedência mínima de 
10 dias, designando sempre o local, dia, hora e 
ordem de trabalhos.

§ 2.º A assembleia geral só poderá funcionar 
à hora marcada com a presença da maioria dos 
seus membros e meia hora depois com qualquer 
número;

a) Tratando-se de reunião extraordinária 
requerida por associados, deverá estar presente 
a maioria dos requerentes, sem o que não poderá 
ser efectuada.

§ 3.º Na assembleia geral a cada associado 
corresponderá um voto.

§ 4.º Os associados poderão delegar noutro 
sócio a sua representação, por meio de carta 
dirigida ao presidente da mesa, mas nenhum as-
sociado poderá aceitar mais do que um mandato.

ARTIGO 15.º
Deliberações
Nas reuniões de assembeia geral não 

poderão ser tomadas deliberações estra-
nhas à respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 15.º
Nas reuniões de assembleia geral não 

poderão ser tomadas deliberações estranhas à 
respectiva ordem de trabalhos.

Da Direcção
ARTIGO 16.º
Composição
1. A Direcção é constituída por um 

Presidente, um Vice-Presidente, cinco 
vogais efectivos e dois suplentes.

2. O Presidente será substituído nas 
suas faltas e impedimentos pelo Vice-
Presidente e, por sua vez, os Vogais 
suplentes substituem os efectivos no 
caso de falta ou impedimento prolon-
gado destes.

Da Direcção

ARTIGO 16.º
A direcção da Associação é composta por 

sete elementos, sendo um presidente e seis vice-
presidentes, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 17.º
Destituição ou Demissão da direc-

ção.
Se, por qualquer motivo, a direcção 

for destituída ou se demitir, será a gestão 
da associação regulada, até novas elei-
ções, de harmonia com o estabelecido 
no n.º 4 do artigo 9.º.

ARTIGO 17.º
Se, por qualquer motivo, a direcção for des-

tituída ou se demitir, será a gestão da associação 
regulada, até novas eleições, de harmonia com o 
estabelecido no § 4.º do artigo 9.º.

ARTIGO 18.º
Competência da Direcção

1. Gerir a Associação;
2. Criar, organizar e dirigir os serviços 

da Associação;
3. Aprovar ou rejeitar a admissão de 

associados;
4. Cumprir e fazer cumprir as dispo-

sições legais e estatutárias e as delibera-
ções da assembleia geral;

5. Elaborar anualmente o relatório 
e as contas de gerência e apresentá-los 
à assembleia geral, juntamente com o 
parecer do conselho fiscal;

6. Propor à assembleia geral, ouvidos 
os membros do conselho fiscal, a tabela 
das jóias e das quotas a pagar pelos 
associados;

7. Criar delegações nas sedes de 
concelho ou noutras localidades onde 
porventura se venham a justificar;

8. Negociar, concluir e assinar con-
venções colectivas de trabalho para toda 
a actividade comercial, industrial e de 
serviços;

9. Contrair empréstimos em nome 
da Associação, com o parecer favorável 
do conselho fiscal;

10. Adquirir e alienar bens imóveis, 
com o parecer favorável do conselho 
fiscal;

11. Elaborar propostas de regu-
lamentos internos e submetê-los à 
aprovação da assembleia geral;

12. Aplicar sanções nos termos 
destes estatutos;

13. Exercer todas as demais funções 
que lhe sejam atribuídas pelos presentes 
estatutos e regulamentados da Associa-
ção e praticar todos os actos necessários 
à realização dos fins da Associação;

14. Representar a Associação em 
juízo e fora dele, podendo substabele-
cer em advogado, mediante procuração 
com poderes forenses gerais ou espe-
ciais.

ARTIGO 18.º
Compete à direcção:
a) Gerir a Associação;
b) Criar, organizar e dirigir os serviços da 

Associação;
c) Aprovar ou rejeitar a admissão de 

associados;
d) Cumprir e fazer cumprir as disposições 

legais e estatutárias e as deliberações da assem-
bleia geral;

e) Elaborar anualmente o relatório e as 
contas de gerência e apresentá-los à assembleia 
geral, juntamente com o parecer do conselho fiscal;

f) Propor à assembleia geral, ouvidos os 
membros do conselho fiscal, a tabela das jóias e 
das quotas a pagar pelos associados;

g) Criar delegações nas sedes de concelho ou 
noutras localidades onde porventura se venham 
a justificar;

h) Negociar, concluir e assinar convenções 
colectivas de trabalho para toda a actividade 
comercial, industrial e de serviços;

i) Contrair empréstimos em nome da Asso-
ciação, com o parecer favorável do conselho fiscal;

j) Adquirir e alienar bens imóveis, com o 
parecer favorável do conselho fiscal;

l) Elaborar propostas de regulamentos in-
ternos e submetê-los à aprovação da assembleia 
geral;

m) Aplicar sanções nos termos destes 
estatutos;

n) Exercer todas as demais funções que 
lhe sejam atribuídas pelos presentes estatutos e 
regulamentados da Associação e praticar todos 
os actos necessários à realização dos fins da 
Associação;

o) Representar a Associação em juízo e 
fora dele, podendo substabelecer em advogado, 
mediante procuração com poderes forenses gerais 
ou especiais.

ARTIGO 19.º
Competências do presidente da 

direcção
1. Representar a Associação;
2. Convocar e presidir às reuniões 

da direcção;
3. Promover a coordenação geral 

dos diversos sectores das actividades da 
Associação;

4. Orientar superiormente os respec-
tivos serviços;

5. Exercer todas as outras funções 
que lhe sejam atribuídas pelos estatutos 
e regulamentos da Associação.

Único. Aos vice-presidentes compete 
cooperar com o presidente, substituí-lo 
nas suas ausências ou impedimentos e 
exercer as funções por ele delegadas

ARTIGO 19.º
Compete, especialmente, ao presidente da 

direcção: 
a) Representar a Associação;
b) Convocar e presidir às reuniões da 

direcção;
c) Promover a coordenação geral dos diversos 

sectores das actividades da Associação;
d) Orientar superiormente os respectivos 

serviços;
e) Exercer todas as outras funções que lhe 

sejam atribuídas pelos estatutos e regulamentos 
da Associação.

§ único. Aos vice-presidentes compete co-
operar com o presidente, substituí-lo nas suas 
ausências ou impedimentos e exercer as funções 
por ele delegadas.

ARTIGO 20.º
Reunião, deliberações
A direcção da Associação reunirá 

sempre que julgue necessário, por con-
vocação do seu presidente ou da maioria 
dos seus membros, mas obrigatoriamen-
te uma vez em cada mês.

1. A Direcção não poderá validamen-
te deliberar sem a presença da maioria 
dos seus membros, tendo o Presidente 
voto de qualidade 

ARTIGO 20.º
A direcção da Associação reunirá sempre 

que julgue necessário, por convocação do seu 
presidente ou da maioria dos seus membros, mas 
obrigatoriamente uma vez em cada mês.

§ 1.º As deliberações serão tomadas por 
maioria de votos, estando presentes, pelo menos, 
a maioria dos membros da direcção, constando 
do respectivo livro de actas.

ARTIGO 21.º
Forma de obrigar
A Associação Comercial, Industrial 

e Serviços de Castelo Branco, Idanha-a-
Nova e Vila Velha de Ródão obriga-se 
validamente pelas assinaturas conjuntas 
de dois membros da Direcção, sendo 
obrigatória a assinatura do Presidente ou 
a do responsável pela área da tesouraria 
ou de um só membro havendo delega-
ção expressa de poderes ou, ainda, pelas 
assinaturas de um ou mais mandatários 
com poderes expressamente conferidos 
para o efeito pela Direcção.

ARTIGO 21.º
Para obrigar a Associação são necessárias 

e bastantes as assinaturas de dois membros da 
direcção, sendo obrigatória a assinatura do vice-
presidente da área da tesouraria.

ARTIGO 22.º
Forma de obrigar actos de mero 

expediente
Para a prática de actos de mero expe-

diente, é necessária e bastante a assina-
tura de um dos membros da Direcção 
ou de um funcionário qualificado da 
ACICB, a quem, para o efeito, tenham 
sido conferidos os necessários poderes 
exarados em acta da Direcção.

ARTIGO 22.º
Os actos de mero expediente serão assinados 

pelo presidente da direcção ou, em seu nome, por 
qualquer outro director ou, ainda, por funcioná-
rio qualificado a quem sejam atribuídos poderes 
para tanto.

Do Conselho Fiscal
ARTIGO 23.º
Composição
O conselho fiscal é composto por 

três membros, sendo um presidente, e 
dois secretários, eleitos pela assembleia 
geral.

Do Conselho Fiscal
ARTIGO 23.º
O conselho fiscal é composto por três mem-

bros, sendo um presidente, e dois secretários, 
eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 24.º
Competência do concelho fiscal
1. Examinar a contabilidade, conferir 

a caixa e fiscalizar os actos de adminis-
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tração financeira;
2. Dar parecer sobre o relatório anual 

da direcção e as contas do exercício;
3. Dar parecer sobre a fixação da 

tabela de jóias e quotas;
4. Dar parecer sobre aquisições e 

alienações de bens imóveis;
5. Dar parecer sobre empréstimos 

a contrair;
6. Pedir a convocação da assembleia 

geral em reunião extraordinária, quando 
o julgue necessário;

7. Exercer todas as outras funções 
que lhe sejam atribuídas pelos estatutos 
e regulamentos da Associação.

ARTIGO 24.º
Compete ao conselho fiscal:
a) Examinar a contabilidade, conferir a 

caixa e fiscalizar os actos de administração 
financeira;

b) Dar parecer sobre o relatório anual da 
direcção e as contas do exercício;

c) Dar parecer sobre a fixação da tabela de 
jóias e quotas;

d) Dar parecer sobre aquisições e alienações 
de bens imóveis;

e) Dar parecer sobre empréstimos a contrair;
f) Pedir a convocação da assembleia geral 

em reunião extraordinária, quando o julgue 
necessário;

g) Exercer todas as outras funções que lhe 
sejam atribuídas pelos estatutos e regulamentos 
da Associação.

ARTIGO 25.º
Competência do presidente do con-

celho fiscal
1. Convocar e presidir às reuniões do 

conselho fiscal;
2. Rubricar e assinar o livro de actas 

do conselho fiscal;
3. Exercer todas as outras funções 

que lhe sejam atribuídas pelos estatutos 
e regulamentos da Associação.

ARTIGO 25.º
Compete, especialmente, ao presidente do 

conselho fiscal:
a) Convocar e presidir às reuniões do con-

selho fiscal;
b) Rubricar e assinar o livro de actas do 

conselho fiscal;
c) Exercer todas as outras funções que lhe 

sejam atribuídas pelos estatutos e regulamentos 
da Associação.

ARTIGO 26.º
Reunião, deliberações
O conselho fiscal reúne ordinaria-

mente uma vez em cada trimestre e 
extraordinariamente por convocação do 
seu presidente ou da maioria dos seus 
membros ou, ainda, a pedido da direcção 
da Associação.

1. As deliberações do conselho fiscal 
serão tomadas por maioria dos mem-

bros presentes e constarão do respectivo 
livro de actas.

2. O conselho fiscal poderá assistir 
às reuniões da direcção, tomando parte 
na discussão dos assuntos tratados, mas 
sem voto.

ARTIGO 26.º
O conselho fiscal reúne ordinariamente uma 

vez em cada trimestre e extraordinariamente por 
convocação do seu presidente ou da maioria dos 
seus membros ou, ainda, a pedido da direcção 
da Associação.

§ 1.º As deliberações do conselho fiscal serão 
tomadas por maioria dos membros presentes e 
constarão do respectivo livro de actas.

§ 2.º O conselho fiscal poderá assistir às 
reuniões da direcção, tomando parte na discussão 
dos assuntos tratados, mas sem voto.

CAPÍTULO IV
ARTIGO 27.º
Receitas da associação
1. O produto das jóias e das quotas 

pagas pelos associados;
2. Os juros e outros rendimentos dos 

bens que possuir;
3. Outras receitas eventuais regula-

mentares;
4. O produto das multas aplicadas 

aos associados, nos termos dos esta-
tutos;

5. Quaisquer outros benefícios, 
donativos ou contribuições permitidos 
por lei.

CAPÍTULO IV
ARTIGO 27.º
Constituem receitas da Associação:
a) O produto das jóias e das quotas pagas 

pelos associados;
b) Os juros e outros rendimentos dos bens 

que possuir;
c) Outras receitas eventuais regulamentares;
d) O produto das multas aplicadas aos 

associados, nos termos dos estatutos;
e) Quaisquer outros benefícios, donativos ou 

contribuições permitidos por lei.

ARTIGO 28.º
Despesas da associação
a) As que provierem da execução dos 

fins estatutários;
b) Quaisquer outras autorizações 

pela direcção.

ARTIGO 28.º
Constituem despesas da Associação: 
a) As que provierem da execução dos fins 

estatutários;
b) Quaisquer outras autorizações pela 

direcção.

CAPÍTULO V
Disciplina associativa
ARTIGO 29.º
Infrações

As infracções cometidas pelos asso-
ciados contra o disposto nestes estatutos 
ou nos regulamentos da Associação ou, 
ainda, a falta de cumprimento das delibe-
rações da assembleia geral e da direcção, 
serão punidas da forma seguinte:

1.º Censura;
2.º Advertência;
3.º Suspensão de direitos e regalias 

até seis meses;
4.º Multa até ao montante da quoti-

zação de cinco anos;
5.º Expulsão.

CAPÍTULO V
Disciplina associativa

ARTIGO 29.º
As infracções cometidas pelos associados 

contra o disposto nestes estatutos ou nos regula-
mentos da Associação ou, ainda, a falta de cum-
primento das deliberações da assembleia geral e 
da direcção, serão punidas da forma seguinte:

1.º Censura;
2.º Advertência;
3.º Suspensão de direitos e regalias até seis 

meses;
4.º Multa até ao montante da quotização 

de cinco anos;
5.º Expulsão.

ARTIGO 30.º
Competência para aplicação de 

penas
A aplicação das penas previstas no 

artigo anterior é da competência exclu-
siva da direcção.

1. Nenhuma pena será aplicada sem 
que o associado conheça a acusação 
que lhe é formulada e se lhe conceda 
um prazo, não inferior a cinco dias, para 
apresentar a sua defesa.

2. Com a defesa poderá o acusado 
juntar documentos e apresentar qual-
quer outro meio de prova.

3. Da aplicação da pena e da multa 
pode o acusado recorrer para a assem-
bleia geral.

ARTIGO 30.º
A aplicação das penas previstas no artigo 

anterior é da competência exclusiva da direcção.
§ 1.º  Nenhuma pena será aplicada sem que 

o associado conheça a acusação que lhe é formu-
lada e se lhe conceda um prazo, não inferior a 
cinco dias, para apresentar a sua defesa.

§ 2.º  Com a defesa poderá o acusado juntar 
documentos e apresentar qualquer outro meio de 
prova.

§ 3.º  Da aplicação da pena e da multa pode 
o acusado recorrer para a assembleia geral.

ARTIGO 31.º
Falta de pagamento pontual das 

quotas
A falta de pontual pagamento das 

quotas devidas à Associação poderá dar 

lugar à aplicação das sanções previstas 
no artigo 29.º, sem prejuízo de recurso 
aos tribunais comuns para a obtenção 
judicial das importâncias em dívida.

ARTIGO 31.º
A falta de pontual pagamento das quotas 

devidas à Associação poderá dar lugar à apli-
cação das sanções previstas no artigo 29.º, sem 
prejuízo de recurso aos tribunais comuns para 
a obtenção judicial das importâncias em dívida.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 32.º
Ano social
O ano social coincide com o ano 

civil.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 32.º
O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 33.º
Alteração dos estatutos
Os presentes estatutos poderão ser 

alterados por deliberação da maioria de 
três quartos dos votos correspondentes 
aos associados presentes ou represen-
tados na reunião da assembleia geral 
expressamente convocada para o efeito.

ARTIGO 33.º
Os presentes estatutos poderão ser alterados 

por deliberação da maioria de três quartos dos 
votos correspondentes aos associados presentes 
ou representados na reunião da assembleia geral 
expressamente convocada para o efeito.

ARTIGO 34.º
Dissolução
A Associação só poderá ser dissol-

vida por deliberação de três quartos de 
todos os associados.

ARTIGO 34.º
A Associação só poderá ser dissolvida por 

deliberação de três quartos de todos os associados.

ARTIGO 35.º
Omissões
Os casos omissos e as dúvidas pro-

venientes da interpretação e execução 
destes estatutos e seus regulamentos 
serão resolvidos em reunião conjunta 
da assembleia geral, da direcção e do 
conselho fiscal.

ARTIGO 35.º
Os casos omissos e as dúvidas provenientes 

da interpretação e execução destes estatutos e 
seus regulamentos serão resolvidos em reunião 
conjunta da assembleia geral, da direcção e do 
conselho fiscal. l
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O regresso ao passado
Feira Medieval foi um sucesso

l Os Dias Templários de Cas-
telo Branco que tiveram lugar nos 
passados dias 20, 21 e 22 de Maio, 
animaram bastante a zona do Cas-
telo. A iniciativa foi organizada pela 
Associação Comercial (ACICB), pela 
Outrem – Associação de Defesa do 
Ambiente e Património, Centro de 
Investigação Ocreza, e pela RVJ – 
Editores, com o alto patrocínio da 
Câmara de Castelo Branco e Instituto 
Português da Juventude.

Entre muralhas, a Feira Medieval, 
o cortejo desde o Centro Cívico e 
o “assalto ao castelo” constituíram 
alguns dos pontos altos da iniciativa, 
com as suas múltiplas actividades a 
motivarem a visita de milhares de 
pessoas àquela zona da cidade.

No dia inaugural, o presidente da 
autarquia enalteceu à organização do 
evento o empenho e a dimensão que 
a iniciativa evidenciou, lembrando 
que “o enorme potencial turístico 
que esta realização possui, tem de 
merecer a nossa atenção”. Joaquim 
Morão sublinha que “é por aqui que 
temos de ir, ligando as actividades 
económicas à história da cidade, 
por forma a que a iniciativa ganhe 
um lugar próprio nos roteiros desta 
região do país”.

Momentos antes, o historiador 
João Ribeiro leu a carta de abertura 
da feira tendo elucidado os presentes 
com alguns pormenores interessan-
tes da história albicastrense, enquanto 
José Carlos Moura, da Associação 
Outrém, a principal impulsionadora 
desta iniciativa, garantiu que futuras 
edições deste evento são mesmo 
para levar por diante, assim se man-
tenham as parcerias que edificaram 
este ano. l
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