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Projecto de Acta nº catorze 
   
Aos oito dias de Março de Dois Mil e Dezanove reuniu, “em segunda convocação”, a ------------
Assembleia Geral, em sessão extraordinária, do Clube Recreativo Desportivo Arrudense, na sua 
sede social, sita Rua João de Deus, número trinta e quatro, Arruda dos Vinhos, pelas vinte e 
uma horas e quinze minutos, conforme aviso convocatório, regularmente enviado e publicado, 
com a presença dos elementos constantes do Livro de Presenças da Assembleia Geral – folhas 
cinco, com a seguinte Ordem dos Trabalhos: ------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Apreciação e Aprovação das Actas da AG de vinte cinco de Janeiro de dois mil e 
dezanove --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Dois – Eleição Intercalar para o Conselho Fiscal – Análise, Discussão e Deliberação sobre 
a Proposta dos Corpos Sociais.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Ocupando a presidência o respectivo Presidente José Manuel Borges dos Santos, coadjuvado 
pelo Vice-Presidente Carlos Miguel Boieiro Cunha, secretariado pelos primeiro e segundo 
secretários, respectivamente José Manuel Filipe Caetano e Pedro Miguel dos Santos Carvalho.- 
O PMAG deu início à sessão, solicitando ao VPMAG que procedesse à chamada dos Associados, 
cujos nomes se encontram inscritos no Livro de Presenças, verificando-se a presença de quinze 
Associados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Após a verificação das presenças, o primeiro Secretário passou à ---------------------------------------- 
LEITURA do EXPEDIENTE – que constava de: ------------------------------------------------------------------- 
- Correspondência recebida – “mails” da Associada Cátia Gonçalves; cartas de demissão da 
Secretária do Conselho Fiscal Mónica Alves e do Vogal do Conselho Fiscal José Gomes; ----------- 
- Correspondência enviada – resposta ao “mail” da Associada Cátia Gonçalves; “mail” para o 
Associado Bruno Rato; respostas às cartas de demissão da Secretária do CF Mónica Alves e do 
Vogal do CF José Gomes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO da ORDEM dos TRABALHOS ---------------------------------------------------------------------------- 
O segundo Secretário procedeu, em seguida, à leitura do aviso convocatório da Assembleia 
Geral, concluída a qual o Presidente anunciou que se ia entrar na Ordem de Trabalhos, 
registando-se o seguinte desenvolvimento: -------------------------------------------------------------------- 
Ponto Um ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O PMAG questionou se existiam alguns esclarecimentos a prestar sobre as actas das sessões 
da AG de vinte cinco de Janeiro e acrescentou que as mesmas estiveram afixadas na sede para 
consulta dos Associados.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, o PMAG abriu o período de inscrições, não havendo intervenções, colocou as 
mesmas à votação:  
Votação da acta da primeira sessão: a acta foi aprovada por maioria com três abstenções e 
quinze votos a favor, estando presentes e inscritos dezoito Associados.-------------------------------- 
Votação da acta da segunda sessão: a acta foi aprovada por maioria com três abstenções e 
quinze votos a favor, estando presentes e inscritos dezoito Associados.-------------------------------- 
Ponto Dois --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O PMAG descreveu todos os acontecimentos ocorridos que levaram à situação actual em 
relação ao Conselho Fiscal e os motivos que levaram à apresentação da proposta dos Corpos 
Sociais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------ Proposta dos Corpos Sociais  -------------------------------------- 
Eleição Intercalar para o Conselho Fiscal – Análise, Discussão e Deliberação sobre a Proposta 
dos Corpos Sociais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preâmbulo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tendo em consideração: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 A aprovação por unanimidade pela Assembleia Geral, no passado dia 25 de Janeiro, da 
revogação da tomada de posse da então candidata a Presidente do Conselho Fiscal e 
consequentemente a continuação da vacatura do cargo; --------------------------------------- 
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 A apresentação de dois pedidos de demissão no Conselho Fiscal - Secretária e Vogal; -- 

 Que o Conselho Fiscal do CRDA, pelo Regulamento Interno em vigor, é composto por 
cinco cargos (Presidente, Secretário, Relator e dois Vogais); ------------------------------------ 

 Que três cargos estão neste momento em vacatura, o que implica a perda de quórum 
do Órgão Social; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Que o Regulamento Interno determina que a perda de quórum é motivo para o não 
funcionamento / (perda de mandato) de todo o Órgão. ----------------------------------------- 
Sob proposta da Mesa da Assembleia Geral, os Corpos Sociais deliberaram, por 

unanimidade, tendo em vista a marcação de eleição intercalar para o Conselho Fiscal, propor à 
Assembleia Geral a ratificação da marcação da eleição e o conjunto de regras associadas, por 
forma a completar o mandato em vigor, mantendo a estabilidade estatutária, regimentar e 
institucional do Clube. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marcação da Eleição Intercalar ------------------------------------------------------------------------------ 
Tendo em conta a existência de três vacaturas no Conselho Fiscal, e como tal a perda de 
quórum no órgão, deixando o mesmo de poder ter garantido o seu normal funcionamento, 
e, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo enquadramento estatutário e regulamentar suficientemente transparente para 
os processos eleitorais e/ou solução para situações do género, ------------------------------------- 
Os Corpos Sociais decidiram colocar à apreciação da Assembleia Geral a possibilidade e 
ratificação da convocação de Eleição intercalar para o Conselho Fiscal e das respectivas regras 
a verificar para a realização da mesma. -------------------------------------------------------------------------- 
Calendário ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data para A.G. Eleitoral   12 de Abril de 2019 (doze de Abril de dois mil e dezanove-------- 
Convocação   11 de Março de 2019 (onze de Março de dois mil e dezanove)-- 
Prazo para candidaturas 26 de Março de 2019 (vinte seis  de Março de dois mil e 
dezanove) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aceitação de candidaturas 28 de Março de 2019 (vinte oito de  Março de dois mil e 
dezanove) ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
Reunião com mandatários 1 de Abril de 2019 (Um de Abril de dois mil e dezanove) ------- 
Período de campanha  de 2 Abril a 11 de Abril de 2019 (dois de Abril a onze de Abril 
de dois mil e dezanove) ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Apresentação de Candidaturas ----------------------------------------------------------------------------------- 
Os “cadernos eleitorais” serão organizados e disponibilizados pela Mesa da Assembleia Geral 
no período compreendido entre a data da convocatória da Assembleia Geral Eleitoral (11 de 
Março) e o dia 5 de Abril, sendo os mesmos afixados na sede do CRDA. -------------------------- 
Após a afixação dos cadernos eleitorais, as quotas pagas pelos Associados não terão efeitos 
eleitorais (eleger e ser eleito) na Assembleia Geral Eleitoral de 12 de Abril. -------------------------- 
Até ao dia 10 de Abril as(os) Associadas(os) poderão junto da MAG verificar ou reclamar 
alguma anomalia nos cadernos, referente à sua situação. --------------------------------------------- 
As candidaturas terão que ser apresentadas até 26 de Março, sendo que não serão aceites 
candidaturas com cargos a eleger sem candidato. As candidaturas deverão nomear um 
mandatário como representante das mesmas durante todo o processo eleitoral. ------------------- 
A lista candidata deverá conter o nome completo dos candidatos, o número de Associado e a 
assinatura de cada um dos seus membros. ------------------------------------------------------------- 
As candidaturas são entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral que tem o poder 
de as aceitar ou recusar, fundamentando a sua decisão apenas em questões estatutárias ou 
com base no presente Regulamento, no prazo de dois dias (até 28 de Março). As candidaturas 
serão afixadas na sede do Clube aquando da aceitação pelo Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, passando a ser legítima nesse momento. ---------------------------------------------------------- 
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Caso o Presidente da Mesa da Assembleia Geral recuse uma candidatura terá que comunicar 
ao Mandatário de Lista a razão da sua decisão. Essa comunicação será tornada pública através 
de afixação na sede do Clube. ------------------------------------------------------------------------------- 
As candidaturas não aceites podem, no prazo de 2 dias (até 30 Março), reclamar da exclusão 
do acto eleitoral, mediante comunicação ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Este 
deve convocar todos os Mandatários de Lista para uma reunião de análise à exclusão e 
respetiva reclamação no prazo de 2 dias (1 Abril) e decidir, de forma definitiva, sobre a 
exclusão ou aceitação da lista inicialmente excluída. ----------------------------------------------------- 
Campanha Eleitoral ------------------------------------------------------------------------------------------- 
A partir do momento que a candidatura se torna legítima, os membros da mesma podem 
iniciar a respetiva campanha eleitoral. A campanha eleitoral só é permitida até às vinte e 
quatro horas do dia anterior às eleições (11 de Abril). ------------------------------------------------- 
Na campanha eleitoral não é permitida o uso da força, o ataque pessoal, a falta de respeito 
para com o Clube bem como para com os Corpos Sociais. ---------------------------------------------- 
Os candidatos podem usufruir da sede do Clube para afixação de material promocional da sua 
candidatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arruda dos Vinhos, 19 de Fevereiro de 2019 ------------------------------------------------------------ 
A Mesa da Assembleia Geral ------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O PMAG abriu o período de inscrições, tendo-se inscrito os Associados: Sandro Silva.-------------- 
Tomando da palavra, solicitou alguns esclarecimentos sobre o calendário proposto, tendo 
depois disso afirmado que estava totalmente de acordo com o documento que os Corpos 
Sociais tinham votado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 
Não havendo mais inscrições a proposta foi colocada à votação tendo sido aprovada por 
maioria com um voto contra e dezassete votos a favor, estando presentes e inscritos dezoito 
Associados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concluída a O.T., e não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente solicitou à Assembleia 
Geral a autorização para aprovar a presente acta em minuta, de forma a poder vincular as 
decisões tomadas pelos Associados, ficando a mesma sujeito à apresentação e apreciação 
futura da Assembleia Geral.----------------------------------------------------------------------------------------- 
O pedido de autorização foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------- 
O PMAG encerrou de seguida dos trabalhos pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco 
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Para que conste se lavrou a presente acta que eu José Manuel Filipe Caetano, primeiro 
secretário escrevi, a qual para sua inteira validade vai ser assinada pelo Presidente, Vice-
Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia Geral.----------------------------------------------------- 
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