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Opinião
ACICB - 100 anos de história

Editorial
A situação económico-financeira instalada
no nosso país, traduzida
no decréscimo quer do
comércio, quer de toda
a actividade envolvente,
apresenta relevante importância para a actuação das
empresas no ano de 2012.
Este deve ser um ano bem
reflectido e cuidado, de
modo a não ocorrerem
posteriormente situações
de fracasso na produtividade e na competitividade
empresarial.
É necessário e indispensável apoiar os comerciantes e prestadores de serviços de pequena dimensão,
de forma a estes poderem
competir no mercado existente no dia-a-dia.
É nesta perspectiva,
que a Direcção da ACICB,
no papel de Estrutura Associativa sem fins lucrativos, pretende actuar neste
período de 2012, realçando a ideia de contenção
de despesas, com objectivo de manter a sua situação financeira equilibrada,
nunca desprezando o indispensável para manter a
sua estrutura funcional a
trabalhar, para o desempenho de mais e melhores
serviços a todos os nossos
Associados em particular,
e a todo o comércio empresarial em geral.
O Comercio Tradicional ou de Proximidade,
apresenta um papel fundamental junto dos consumidores que apresentam
uma condição económica
desfavorável. No entanto,
cada vez mais se regista
a grande dificuldade de
continuidade e sobrevivência dos pequenos comerciantes e prestadores
de serviços, pois, se por

Gastar os últimos trunfos

l
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Ficha Técnica:

A Associação Comercial e Industrial de Castelo Branco (ACICB) vai
fechar as comemorações
do seu centenário com o
lançamento de um livro e a
abertura de uma exposição
documental.
O lançamento público
do livro vai realizar-se no
dia 3 de Maio de 2012,
pelas 18h, na Biblioteca
Municipal de Castelo Branco. O estudo foi encomendado pela ACICB durante
o ano de 2011 e constitui
um momento importante
das comemorações do centenário da vida da Associação. Nele se traçam
as linhas mestras da sua
actuação, desde a fundação
em 1911 até à revisão dos
estatutos em 1940, da qual
resultou o aparecimento
do Grémio do Comércio.
Assim, este estudo procura dar uma imagem, tão
fiel quanto possível, das
linhas de orientação que a
associação tomou durante
a primeira República e os
primeiros anos do Estado
Novo. Quer ao nível interno, isto é: quanto às
directrizes que a associação
traçou para si — para o seu
sustento e continuidade —
quer ao nível externo, ou
seja: quanto aos pactos e
relações que manteve com
o poder local e com as
instituições suas contemporâneas. Especial atenção
merece a legislação acerca
do comércio e da indúsl

um lado se constatou nos
últimos tempos a instalação excessiva das grandes
superfícies comerciais, por
outro, a crise económica e
financeira instalada também não coopera.
Assim sendo, a ACICB,
sempre voltada para os
interesses dos seus Associados, tem em vista um
conjunto de actividades e
acções para desenvolver
em 2012, de modo a tentar
apoiar, amparar e ajudar o
vasto leque de associados.
A ACICB acredita que
unindo esforços com todos os seus Associados e
todos os seus colaboradores, se conseguirá dar um
novo rumo ao Comércio
de Proximidade, melhorando o desenvolvimento
económico e a criação da
riqueza local.
Contudo, é nesta conjuntura que assinalamos
enquanto associação o
nosso Centenário.
A ACICB convida por
isso todos os associados
a marcarem presença no
próximo dia 3 de Maio na
apresentação do livro que
preparamos precisamente
para assinalar esta jubilosa
efemeride.
Evento este a que se
seguirá uma exposição
na sala da nora do CineTeatro Avenida e no dia
seguinte inauguração da
Feira de Stocks e Produtos
Regionais.l
Adelino Minhós, Arq.
Presidente ACICB

tria, a qual foi decisiva no
lançamento dos alicerces
acerca problemas tão actuais quanto o número de
horas de trabalho diário
ou do descanso semanal,
por exemplo. No entanto,
outro dos enfoques do
estudo incide sobre os 35
fundadores da associação
e deles se dá uma resenha
biográfica e laboral.
Após o lançamento do
livro, o público será convidado a participar na inauguração de uma mostra
documental alusiva aos 100
anos de vida da ACICB.

Nessa mostra expõem-se diversos documentos provenientes de fundos públicos
e privados. Tais como: fotografias de casas comerciais
e unidades industriais da
época, facturas, panfletos,
diplomas de medalhas, material de escritório e peças
directamente relacionadas
com a própria existência da
ACICB desde 1911. Tanto
a curadoria científica da
exposição como a investigação do estudo que agora se
publica são da responsabilidade do investigador Leonel
Azevedo. l

www.acicb.pt
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Destaque
Sorteio de Verão

“Dois mil euros pelo comércio de proximidade”
l No âmbito da concretização
dos seus objectivos e no seguimento da parceria realizada com
o jornal “Reconquista”, já se encontram disponíveis nos estabelecimentos aderentes os cupões para
a participação do “SORTEIO DE
VERÃO COM O COMÉRCIO
DE PROXIMIDADE” onde serão
injectados 2 mil euros no comércio
tradicional.
Em cada compra ou consumo
num estabelecimento aderente são
entregues a cada consumidor os
cupões para o sorteio, para posterior preenchimento. Depois de
preenchidos, os cupões deveram
ser depositados numa das quatro
tômbolas distribuídas pelos concelhos de Castelo Branco, Idanha-aNova e Vila Velha de Ródão, sendo
o sorteio destes realizado no dia 11
de Julho de 2012, pelas 18h00, nas

instalações da ACICB. A colocação
dos cupões nas tômbolas decorrerá
até dia 10 de Julho.
Os 2 mil euros serão distribuídos
por quatro prémios, sendo que ao

1º prémio caberá um valor de 1000
euros, ao 2º um valor de 500 euros
e ao 3º e 4º prémio um valor de 250
euros.
Os estabelecimentos aderentes
são: AG Motosport, Américo António Marques - peças e acessórios
para automóveis, A. Minhós Unipessoal, Lda., António Mendes Calçinha
e Filhos, Lda, Beirapeças, Lda., Best
Travel - Agência de Viagens, Camisaria Danúbio, Churrasco O Bigodes,
Churrasqueira da Quinta, Churrasqueira João dos Frangos, Crisóstomo
- Clínica Geral e Medicina Dentária,
Drogaria Albicastrense, Electroalbi
climatização e energias alternativas,
Electrosolar, Lda., Edyana Lingerie,
Farmácia Ferrer, Farmácia Morgado
Duarte, Farmácia Pereira Rebelo,
Fisioalbi - centro de fisioterapia e
material ortopédico, Goya, M&F Clinica Médica e Dentária, Lda., M.D.D.

Kids Store, Maria Dias - Produtos
Alimentares, Mobiliária .Prisma,
Motocastelo – Comércio e Reparação de Motociclos e Acessórios,
Móveis Larbelo, Móveis Cardoso
& Salvado, Móveis Rosa, Oculista
Afonso, Lda., Olho Rústico-Óptica,
Onergy - energias alternativas, Óptica Lucas, Orbita Viagens, Turismo e
Rent-a-Car, Ourivesaria Álvaro, Padaria Barata´s, Padaria de Montalvão,
Perfumaria Candi, Petit Patapon,
Pizzeria - Restaurante L`Amazzona,
Polichinelo, RA - Confecções e
Têxteis Lar, Restaurante “A Muralha”, Restaurante Forja, Restaurante
Marisqueira Telheiro do Abílio, Restaurante O Caravela, Restaurante O
Ferreiro, Restaurante O Jardim, Restaurante, Cervejaria, Marisqueira O
Carlos, Retrosaria 3 Globos, Sabores
de Ródão, Tiara Ourivesaria, Trijoca,
Zeferino e Mendonça. l
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Grande Campanha 2012

Faça compras no seu comércio de sempre
Vivemos uma crise profunda
e uma das causas é a da grande concentração dos canais de comércio.
Diz-se que apenas cerca de meia
dúzia de grandes centrais de compras abastecem 80% do que consumimos. Assim, não conseguiremos
criar novos empregos, porque os
produtores não conseguem ter
acesso a essas grandes centrais de
compras, que adquirem grandes
quantidades, sobretudo, no estrangeiro. Desta forma se quisermos
sair da crise que vivemos temos
que desconcentrar os canais que
abastecem o nosso povo. De facto
numa época que todos reconhecemos de forte crise, é vital defender
o que é nosso, sendo importante
consciencializar os consumidores
para a necessidade de consumir
produtos portugueses e penalizar
aqueles que se deslocalizam, com o
objectivo de pagar menos impostos
em Portugal. Gostaríamos ainda
muito de fazer de 2012 O ANO
DO COMÉRCIO DE PROXIMIDADE, valorizando o trabalho de
todos aqueles que vivem, lutam e
pagam os seus impostos em Portugal, para que o nosso país possa
ultrapassar mais depressa as difil

culdades que todos sentimos.
Cada vez mais o comércio de
proximidade tomou consciência
do papel que tem que voltar a ter,
modernizando-se e criando ofertas
mais vantajosas para o consumidor.
Assim se o comércio de proximidade está com esta preocupação, é
tempo do poder político também
ter a sua, contribuindo para o relançamento do crescimento económico. Para o efeito é fundamental
que crie uma nova regulamentação
horária que vise o encerramento

das grandes superfícies ao Domingo, devolvendo este dia ao
comércio de proximidade. Com
esta medida não deixará também
de voltar a dar vida aos centros das
cidades e das vilas.
Se a realidade deste fenómeno
não é tão visível em Lisboa e Porto,
nas pequenas e médias cidades do
Interior, como Castelo Branco, é
mais acentuado fazendo com que
cada vez mais os centros estejam
despojados de pessoas, pese embora o esforço das Autarquias e das
Associações Comerciais na tentativa de dinamizar e promover acções
tendentes a inverter esta situação.
Também a ACICB tem vindo a
desenvolver um conjunto de acções que possam contribuir para
a alteração deste estado de coisas.
Inquéritos, programas específicos
para o centro da cidade, desfiles
de moda, feira de saldos, sorteio
de Natal e tantas outras acções
entretanto desenvolvidas. Numa
época que todos reconhecem de
crise é vital defender o que é nosso.
É importante a consciencialização dos consumidores para a
necessidade de penalizar os que
fazem da deslocalização e da fuga

ao pagamento de impostos em Portugal um modo de vida. Daí o apelo
da ACICB, Associação Comercial
de Castelo Branco, Idanha-a-Nova
e Vila Velha de Ródão, ao lançar
esta grande campanha de sensibilização junto do público:
Se não quer que o seu dinheiro
vá para o estrangeiro,
FAÇA COMPRAS NO COMÉRCIO DE PROXIMIDADE
Para que os consumidores destes três concelhos, mas também
todos os consumidores portugueses, privilegiem o consumo no Comércio de Proximidade de forma
a devolver vida aos Centros das
Cidades e Vilas de Portugal, a salvar este tipo de comércio que tanto
deu ao país ao longo de décadas e
simultaneamente a contribuir para
que os impostos sejam pagos em
Portugal e não no estrangeiro. l

www.acicb.pt
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Destaque
Estatutos e regulamento eleitoral aprovados por unanimidade

Resultados positivos em ano de crise
4

3ª Edição
da Feira
de Stocks
e Produtos
Regionais

l A Associação Comercial, Industrial e Serviços de Castelo Branco,
Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão – ACICB, vai realizar a terceira
edição da Feira de Stocks e Produtos
Regionais, de 4 a 6 de Maio.
Esta pretende ser um espaço de
animação e convívio cujo objectivo
é apoiar o comércio local, promovendo-o através da exposição dos
mais variados artigos e produtos, a
um preço reduzido. Na Feira, poderse-á encontrar desde pronto-a-vestir
a calçado, até artigos para a casa,
como móveis e artigos de decoração,
passando também pela vertente dos
produtos regionais, como o mel, o
queijo e os enchidos.
O local escolhido é o centro cívico
da cidade, onde a ACICB quer chamar comerciantes e consumidores,
no intuito de incentivar ao consumo
no comércio tradicional.
De acordo com a ACICB, a cerimónia de abertura da feira terá início
sexta-feira, dia 4 de Maio, pelas 17
horas com a presença das entidades
oficiais.
O certame encerra todos os dias
às 22 horas. Para os vários dias estão
previstos diversas actividades, as
quais em conjunto com os expositores fará desta feira, um evento de
grande prestígio para a cidade albicastrense. l

www.acicb.pt
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l A Assembleia-Geral ordinária
para apresentação das contas relativas
ao período de 2011, decorreu no
passado dia 28 de Março.
“A ACICB apresentou contas positivas relativamente a 2011 mas prevê
um ano de 2012 difícil, não sabendo
se para o ano as contas se manterão
neste nível”, referiu Adelino Minhós,
presidente da Direcção da ACICB.
A ACICB perspectiva que o
ano de 2012 seja delicado devido à
grave situação económica e financeira instalada no país, pelo que a
direcção teve essa óptica em consideração aquando do planeamento
das actividades para este ano. Na
referida Assembleia, a ACICB
viu aprovadas por unanimidade
as contas relativas a 2011, com
um resultado líquido do período
de 29.896,41€ (vinte e nove mil,
oitocentos e noventa e seis euros
e quarenta e um cêntimos), pelo
que de forma cuidada e reflectida
iniciou o actual período, tendo em
conta a já referida conjuntura.
Apresenta-se como objectivo fundamental para o próximo
ano “tentar reduzir as despesas

A mesa que dirigiu a Assembleia-Geral

para manter a situação financeira
equilibrada, nunca esquecendo o
necessário para manter a sua estrutura funcional a trabalhar, para
o desempenho de mais e melhores
serviços a todos os associados em
particular e a todo o comércio
empresarial em geral”, afirma o
presidente da Direcção.
No que se refere ao Conselho
Fiscal da ACICB, depois de emitir
parecer favorável sobre os documentos apresentados pela Direcção,
este propôs um voto de louvor à
Direcção, com todos os membros
presente na Assembleia-Geral e a
todos os colaboradores pelo desempenho em 2011, o que foi votado por
unanimidade pelos sócios presentes.

No ano do seu centenário ficou
em realce a comemoração desta
data, apostando a Direcção “numa
ACICB forte e empenhada na
prossecução dos seus objectivos e
dos constantes desafios que lhe são
colocados” para o período de 2012.
Após término da AssembleiaGeral Ordinária, e com intervalo de 10 minutos realizou-se a
Assembleia-Geral Extraordinária,
esta com intuito de aprovação dos
novos estatutos e do regulamento
eleitoral da ACICB. Depois de
apresentadas as várias alterações e
apresentação do regulamento eleitoral, estes foram aprovados por
unanimidade, entrando em vigor
a partir desse mesmo dia. l

Aptidão profissional

ETEPA com provas
Os alunos do 3º ano dos
cursos de Animador Sociocultural
e Artes Gráficas da Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense
– ETEPA – estão a desenvolver
as suas Provas de Aptidão Profissional.
Estas provas surgem no final
do curso e procuram envolver
toda a escola bem como toda a
comunidade. São trabalhos que
os alunos preparam ao longo do
ano e que contam com o acompanhamento dos professores. Nesta
fase de apresentação, muitas vezes
surgem actividades fora do âmbito
escolar, em que contamos com a
colaboração quer de Instituições da
cidade quer mesmo de elementos
das mesmas. Tem sido muito importante para a ETEPA e para os
alunos verem que a comunidade e
a cidade estão com eles.
Este ano contamos com todas
as escolas do concelho, APPAl

CDM de Castelo Branco, CIJE,
Associação Amato Lusitano, Escola Silvina Candeias, Câmara
Municipal e Biblioteca Municipal
de Castelo Branco, IPJ, Junta de
Freguesia de Castelo Branco, Centro Artístico Albicastrense, Monte

da Fonte Santa de S. Luís, Jardim
Escola João de Deus, Santa Casa
da Misericórdia de Castelo Branco
e Centro Artístico Albicastrense.
Bem-haja a todos.
“ Não nos esqueçamos que o foco é
sempre e só cada aluno/a” l

Publicidade
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Acção de formação
l A ACICB - Associação Comercial, Industrial e Serviços de
Castelo Branco, Idanha-a-Nova e
Vila Velha de Ródão em parceria
com o CECOA - Centro de Formação Profissional para o Comércio
e Afins, no âmbito do Programa
Operacional do Potencial Humano
(POPH), desenvolve Formações
Modulares Certificadas dirigidas a
profissionais activos associados da
ACICB, empregados e desempregados que, no âmbito da sua formação
contínua, pretendam aperfeiçoar/

actualizar os conhecimentos nas respectivas áreas de formação.
Com o objectivo de servir melhor
os nossos Associados, estas acções
permitem, ainda, às empresas o
cumprimento da obrigação legal, de
proporcionar aos seus colaboradores
um mínimo de 35 horas de formação
anual, de acordo com a Lei 7/2009,
art.º 130 e 131, do novo código do
trabalho.
No final da formação os participantes receberão um Certificado de
Qualificações, com aproveitamento,

no caso da consecução dos objectivos preconizados e da participação
em, pelo menos, 90% da duração
da formação, não havendo para a
empresa qualquer tipo de encargo.
Condições de Acesso:
Percursos nível básico (2): adultos com habilitação escolar até ao
9º ano;
Percursos nível secundário (4):
adultos com habilitação escolar
entre o 9º ano e o 12º ano.
Estão abertas inscrições para as
seguintes acções:

Horário: 2ª a 5ª feira, das 20h às 23h
Para Informações e Inscrições contacte:
ACICB – Associação Com., Industrial e Serviços de C. Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão
Rua Senhora da Piedade, Lote 4 – A – 1º - 6000-279 Castelo Branco
Telefone: 272 329 802 l Fax: 272 329 803 l E-mail: geral@acicb.pt

Centros Novas Oportunidades

Governo assegura certificação
l De acordo com o Governo, até
Agosto do corrente ano vão manterse a funcionar 301 dos 450 Centros
Novas Oportunidades, garantindo
aos formandos a conclusão dos seus
processos de certificação, conforme
refere um comunicado da Agência
Nacional de Qualificação (ANQ).
Até ao final de 2011, foram
encerrados mais de 20 dos 450 da
rede de Centros Novas Oportunidades (CNO) tendo sido abertas a
15 de Novembro as candidaturas a
financiamento para abranger o período de Janeiro a Agosto de 2012,

Abril 2012

com as regras e critérios que têm
sido utilizados desde 2008.
Segundo comunicado da ANQ
recentemente divulgado, perante
o sobredimensionamento actual
da rede, a escassez de recursos
financeiros de outras medidas,
nomeadamente com vista à promoção de níveis mais elevados de
empregabilidade, o Governo decidiu proceder à redução do número
de Centros Novas Oportunidades
financiados. No entanto, fica garantido neste período transitório
o funcionamento de cerca de 70%

dos actuais Centros.
Este período transitório será
utilizado pelo Governo para concluir os estudos de avaliação da
Iniciativa Novas Oportunidades,
nomeadamente nas vertentes de
impacto na vida profissional das
pessoas e do rigor e exigência dos
processos de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências (RVCC). Até ao próximo
mês de Setembro serão anunciadas
alterações mais profundas na estrutura e objectivos do Programa
Novas Oportunidades. l

Finanças
obrigam
a e-mail
l Como é sabido, as notificações de natureza tributária
podem ser efectuadas por transmissão electrónica de dados, que
equivale, consoante os casos à
remessa por via postal registada
ou por via postal registada com
aviso de recepção.
No entanto, por força das alterações fiscais introduzidas pela
Lei do Orçamento de Estado
para 2012 (Lei n.º 64-B/2011 de
30 de Dezembro), a “caixa postal
electrónica” passa a fazer parte
do domicílio fiscal para todos os
contribuintes, sujeitos passivos de
IRC e de IVA, sendo necessária
a respectiva activação. A criação
deste serviço é gratuita e visa facilitar a comunicação electrónica
entre o Estado, os cidadãos e as
empresas, contribuindo assim,
para uma maior facilidade, rapidez e eficiência das comunicações
entre estes intervenientes. Simultaneamente, pretende-se evitar
situações de devolução de cartas
por erros de endereços, garantindo a notificação do contribuinte,
sendo também, um meio mais
barato e mais expedito para citar
ou notificar os contribuintes.
A activação deste serviço é
de exclusiva responsabilidade
dos contribuintes, devendo ser
efectuada directamente no Portal
das Finanças pelo próprio sujeito
passivo ou pelo responsável, onde
comunicam o seu endereço de
“caixa postal electrónica”. Os
contribuintes activam uma caixa,
na via CTT, onde poderão passar
a consultar, de forma organizada
e simples, todas as notificações
electrónicas que lhes foram enviadas.
A lei prevê a obrigatoriedade
de adesão à “Caixa postal electrónica” e define prazos para que
os contribuintes (sujeitos passivos de IVA e IRC) efectuem a
respectiva adesão durante o mês
de Março ou até ao final de Abril,
em função das situações.
O não cumprimento deste
normativo poderá acarretar sanções que poderão variar entre os
150,00€ aos 3.750,00€. l

Apresentação do Projecto RETOMAR A CENTRALIDADE

Reunião dia 23 de Novembro na sede da ACICB
7

Contratos a Termo

Renovação
extraordinária
em proposta
l
Conforme previsto no Programa do actual Governo, foi proposto aos parceiros sociais a prorrogação extraordinária dos contratos
a termo certo até ao limite máximo
de 18 meses para os casos em que até
Dezembro de 2012 não poderiam ser
renovados, tendo em consideração
os limites previstos no artigo 148º do
Código do Trabalho.
De acordo com o regime actualmente em vigor, constante do artigo
148º do Código do trabalho, o contrato de trabalho a termo certo pode ser
renovado até 3 vezes e a sua duração
não pode exceder:
- 18 meses, quando se tratar de pessoa à procura de primeiro emprego;
- 2 anos, no caso de lançamento
de nova actividade de duração incerta,
início de laboração de empresa ou estabelecimento pertencente a empresa
com menos de 750 trabalhadores, e
ainda em caso de contratação de trabalhador em situação de desemprego
de longa duração;
- 3 anos nas demais situações previstas no artigo 140º do código do
trabalho, que permitem a contratação
a termo. l
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Actualidade
Protocolos de Colaboração com a ACICB

Mais benefícios para os sócios
l A Direcção da ACICB na sequência de um conjunto de iniciativas e
serviços realizados, de forma a garantir
a todos os seus associados um apoio
cada vez maior e eficaz, e atendendo a
inúmeras solicitações decidiu promover
a abertura de um concurso para a escolha de parceiros com vista à assinatura
de Protocolos de Colaboração.
Os protocolos visam essencialmente potenciar vantagens, nas mais
diversas áreas, para o universo de associados da ACICB e para a própria

Associação. Por cada uma das áreas de
actividade foi seleccionado, de entre
todas as candidaturas, um único parceiro por actividade.
A apresentação de projectos de
Protocolos de Colaboração decorreu no
período de 10 a 31 de Janeiro de 2012.
A escolha de cada parceiro ocorreu em reunião de Direcção e teve
como critério de selecção os maiores
ou melhores benefícios, nas mais diversas áreas, para os seus associados
e para a própria ACICB, que poderão

assumir várias formas, como por
exemplo descontos, créditos, prémios, entre outros, dependentes do
tipo de actividade de cada empresa
seleccionada.
Estes protocolos serão válidos
pelo período de um ano. Anualmente
a ACICB abrirá novo concurso para
Protocolos de Colaboração.
Foram celebrados protocolos
com as seguintes entidades:
- António Mendes Calcinha e Filhos,
Lda.

- Competir – Formação e Serviços,
S.A.
- Higisoluções – Pest Control e Serviços de Higiene de Joaquim Manteigas
Unipessoal, Lda.
- Liberty Seguros, S.A.
- M & F – Clínica Médica e Dentária
- MaxFinance – Consultoria de
Gestão, Lda.
- Óptica Lucas, Lda.
- Orbita – Viagens e Turismo, Lda.
- Rendiconta – Gabinete Técnico de
Economia e Contabilidade, Lda.l
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Incentivos ao emprego

“Medida Estímulo 2012” já está em vigor
l A Medida Estímulo 2012, prevista no Acordo de Concertação Social
e aprovada pela Portaria n.º 45/2012, de
13 de Fevereiro, consiste na concessão
às entidades empregadoras de um apoio
financeiro à celebração de contratos de
trabalho com desempregados inscritos
nos centros de emprego há pelo menos
seis meses consecutivos, com a obrigação de as mesmas proporcionarem
formação profissional.
Requisitos das entidades empregadoras:
Nos termos da nova portaria, em
vigor desde o dia 14 de Fevereiro,
pode candidatar-se ao Estímulo
2012, a pessoa singular ou colectiva
de direito privado, com ou sem fins
lucrativos que:
- esteja regularmente constituída e

registada;
- preencha os requisitos legais exigidos para o exercício da actividade ou
apresente comprovativo de ter iniciado
o processo aplicável;
- tenha ao seu serviço cinco ou mais
trabalhadores;
- tenha situação contributiva regularizada perante a administração fiscal e a
segurança social;
- não se encontre em situação de
incumprimento no que respeita a apoios
financeiros atribuídos pelo Instituto
do Emprego e Formação profissional
(IEFP);
- tenha a situação regularizada em
matéria de restituições no âmbito do financiamento do Fundo Social Europeu;
- disponha de contabilidade organizada.

Requisitos de atribuição:
Para efeitos de concessão do apoio
financeiro, é necessária a celebração
de contrato de trabalho, a tempo
completo, com desempregado inscrito em centro de emprego há pelo
menos seis meses consecutivos, bem
como a criação líquida de emprego.
Refira-se que o contrato de trabalho pode ser celebrado a termo certo,
por prazo igual ou superior a seis
meses. Segundo o mesmo diploma,
considera-se que há criação líquida
de emprego quando:
- a entidade empregadora registar
um número total de trabalhadores
igual ou superior à média dos trabalhadores registados nos 12 meses
que precedem à data da apresentação
da candidatura, acrescida do número

de trabalhadores abrangidos pelo
Estímulo 2012;
- a partir da contratação e pelo
menos durante o período de duração
do apoio financeiro, a entidade empregadora registar, com periodicidade
mensal, um número total de trabalhadores igual ou superior ao número
de trabalhadores registados à data da
apresentação da candidatura.
Em caso de mais do que uma candidatura da mesma entidade empregadora são contabilizados no número
total de trabalhadores, os que foram
anteriormente apoiados, ainda que
os respectivos contratos já tenham
cessado.
Cada entidade empregadora não
pode contratar mais de 20 trabalhadores ao abrigo do Estímulo 2012. l
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CAPITULO I
Denominação, Composição, Duração, 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.
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 Março 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 concelhos de Castelo Branco, Idanhaa-Nova, Vila Velha de Ródão ou fora deles.
ARTIGO 3.º
Dos Objectivos
1 - A Associação Comercial, Industrial e
Serviços de Castelo Branco, Idanha-a-Nova
e Vila Velha de Ródão tem como objectivo a
defesa e promoção 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 desenvolvimento de actividades de e serviços, de promoção de negócios
e investimentos, informação e apoio técnico,
formação profissional e ensino técnico-profissional, arbitragem comercial representação dos
legítimos interesses da comunidade empresarial
e, em particular, dos associados, junto do poder
local e central, colaboração com a administração
pública, com organismos congéneres nacionais e
estrangeiros e, bem assim, com outras entidades
que promovam o desenvolvimento 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
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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
congéneres, 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
esquemas 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 actividade, a constituição de cooperativas ou outras
formas de associação que contribuam para a
redução dos circuitos de distribuição;
i) Promover os estudos necessários, procurando 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 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
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 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 daqueles e da economia
nacional;
t) Promover e apoiar os contactos comerciais, industriais e de serviços com os mercados
externos, quer proporcionando aos associados
o conhecimento dos produtos estrangeiros,
quer divulgando os produtos das indústrias dos
associados em mercados internacionais;
u) Desenvolver relações com associações
congéneres, 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.
4 - A ACICB poderá filiar-se noutros organismos de idêntica finalidade, representá-los ou
com eles associar-se, bem como participar no
capital de sociedades comerciais
CAPÍTULO II
Dos Associados
ARTIGO 4.º
Sócios, Categorias
1 – Podem ser sócios da ACICB:
a)
As pessoas singulares ou colectivas,
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, directa 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, todas 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 conhecimentos ou qualificações, possam prestar uma colaboração de
ordem científica ou técnica adequada aos fins
associativos.
b) Honorários.
III 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 solicitação dos interessados, 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.
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 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 6.º
Direito dos associados
1.
Frequentar a instalações da ACICB
nas condições que lhe forem estipuladas;
2.
Solicitar as informações que houver
por convenientes sobre a actividade da ACICB;
3.
Eleger e ser eleitos;
4.
Participar na constituição e funcionamento 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 estatutários;
7.
Utilizar e beneficiar dos serviços da associação nas condições que forem estabelecidas;
8.
Reclamar perante os órgãos associativos de actos que considerem lesivos dos
interesses dos associados e da Associação;
9.
Fazerem-se representar pela Associação, 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 instituições congéneres poderão beneficiar de direitos e regalias
atribuídos aos sócios efectivos da ACICB, nos
termos e condições constantes dos protocolos
de cooperação que esta venha a celebrar.
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ARTIGO 7.º
Deveres dos associados
1.
Colaborar nos fins da Associação;
2.
Exercer com zelo, dedicação e eficiência 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 na assembleias-gerais e
nas reuniões para que forem convocados;
6.
Prestar as informações e esclarecimentos e fornecer os elementos que lhe forem
solicitados para a boa realização dos fins sociais;
7.
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 respeito 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 registada, à direcção, 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 associados
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 comunicada 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, poderá 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 exclusão 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, impedimentos, eleição, demissão e lista de
candidaturas
São órgãos da associação a assembleia 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 destituídos por
deliberação da assembleia-geral convocada
expressamente para o efeito, esta
n o meará 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
e n viadas ao presidente da assembleia-geral, nos
termos que vierem a ser regulamentados.

será substituído pelo Vice-Presidente. Na falta ou
ausência deste, será substituído pelo secretário,
que convidará um sócio, de entre os presentes
para exercer as funções de Secretário.
ARTIGO 12.º
Competência
1.
Eleger e destituir a respectiva mesa, a
direcção e o conselho fiscal;
2.
Aprovar e votar quaisquer alterações
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
direcção, as contas de gerência e o parecer do
conselho fiscal e decidir sobre a aplicação 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 quaisquer
outros assuntos para que tenha sido expressamente convocada, bem como exercer todas as
funções que lhe sejam atribuídas estatutariamente;
8.
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

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

1.
Convocar a assembleia-geral nos
termos estatutários, dirigir os seus trabalhos 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 deliberações da assembleia-geral;
5.
Rubricar e assinar o livro de actas da
assembleia-geral.

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,

ARTIGO 14.º
Reunião, convocatória,
funcionamento
A assembleia-geral reunirá ordinariamente
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;
extraordinariamente, 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 estatutos,
com a ordem de trabalhos deverá ser enviada a
indicação especifica das modificações propostas;
3.
Em primeira convocação a assembleia-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 associados nos
termos previstos na alínea a) do número 10 do
artigo 14º, só poderá funcionar se estiverem
presentes ou devidamente representados, pelo
menos, dois terços dos requerentes.
6.
Os sócios podem fazer-se representar,
mediante simples carta dirigida ao Presidente da
Mesa da Assembleia Geral, por outro sócio ou
por mandatário 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 representado
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 convocação por 75% dos presentes.
10. 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.
11. Na assembleia-geral a cada associado
corresponderá um voto;
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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 15.º
Deliberações
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
prolongado destes.
ARTIGO 17.º
Destituição ou Demissão da Direcção
Se, por qualquer motivo, a direcção for destituída ou se demitir, será a gestão da associação
regulada, até novas eleições, de harmonia com
o estabelecido no n.º 4 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 disposições legais e estatutárias e as deliberações
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 convenções 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 regulamentos 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 Associação
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e praticar todos os actos necessários à realização dos fins da Associação;
14. 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 respectivos
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 20.º
Reunião, deliberações
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.
A Direcção não poderá validamente
deliberar sem a presença da maioria dos seus
membros, tendo o Presidente voto de qualidade.
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 delegação expressa de
poderes ou, ainda, pelas assinaturas de um ou
mais mandatários com poderes expressamente
conferidos para o efeito pela Direcção.
ARTIGO 22.º
Forma de obrigar actos de mero
expediente
Para a prática de actos de mero expediente, é necessária e bastante a assinatura
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.
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.
ARTIGO 24.º

Competência do conselho fiscal
1. Examinar a contabilidade, conferir
a caixa e fiscalizar os actos de administração
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 assembleiageral em reunião extraordinária, quando o
julgue necessário;
7. Exercer todas as outras funções
que lhe sejam atribuídas pelos estatutos e
regulamentos da Associação.
ARTIGO 25.º
Competência do presidente
do conselho 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 26.º
Reunião, deliberações
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.
As deliberações do conselho fiscal serão tomadas por maioria dos membros 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.
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 regulamentares;
4.
O produto das multas aplicadas aos
associados, nos termos dos estatutos;
5.
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.
CAPÍTULO V
Disciplina associativa

ARTIGO 29.º
Infracções
As infracções cometidas pelos associados
contra o disposto nestes estatutos ou nos regulamentos da Associação ou, ainda, a falta de cumprimento 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 exclusiva 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 qualquer outro meio
de prova.
3.
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.
CAPÍTULO VI
Disposições gerais
ARTIGO 32.º
Ano social
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 representados na reunião da assembleia-geral
expressamente convocada para o efeito.
ARTIGO 34.º
Dissolução
A Associação só poderá ser dissolvida por
deliberação de três quartos de todos os associados, ou em terceira convocatória por 75% dos
presentes.
ARTIGO 35.º
Omissões
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

Legislação
Aprovado por unanimidade em Assembleia Geral a 28 de Março de 2012

Regulamento eleitoral

Para os órgãos sociais da ACICB
– Associação Comercial, Industrial E
Serviços De Castelo Branco, Idanhaa-Nova e Vila Velha De Ródão
CAPÍTULO I
OBJECTO
Artigo 1º
Objecto
O presente Regulamento aplica-se
à eleição dos órgãos sociais da ACICB
– Associação Comercial, Industrial e
Serviços de Castelo Branco, Idanha-aNova e Vila Velha de Ródão.
CAPÍTULO II
ABERTURA DO PROCESSO
ELEITORAL
Artigo 2º
Abertura e publicitação
1. O processo eleitoral para os
órgãos sociais da ACICB será aberto
com a convocação pelo Presidente da
Mesa da Assembleia Geral, com antecedência mínima de 30 dias, por meio
de comunicação postal ou electrónica
dirigida a todos os sócios efectivos ou
de anúncio público em jornais regionais.
2. Da convocatória constará o
dia, hora e local da Assembleia Eleitoral, bem como a data limite para a
presentação de candidaturas aos órgãos
e cargos sociais a preencher por eleição.
Artigo 3º
Cadernos eleitorais
1. A Mesa da Assembleia Geral
afixará a lista dos sócios efectivos, no
pleno gozo dos seus direitos, depois
de rubricada pelo Presidente da Mesa
da Assembleia Geral, nos vinte dias
antecedentes à data da realização do
acto eleitoral.
2. Qualquer eleitor poderá reclamar por escrito, até quinze dias da data
da Assembleia Eleitoral, de qualquer
irregularidade patente nos cadernos
eleitorais.
3. As reclamações apresentadas
serão apreciadas, pela Mesa da Assembleia Geral, em reunião expressamente
realizada para o efeito, no dia subsequente ao fim do prazo mencionado
no número anterior, procedendo na
mesma reunião às eventuais correcções
e afixando de imediato os cadernos
eleitorais.
4. Os cadernos eleitorais rectificados em função da procedência de
eventuais reclamações, será definitivo
e servirá para descarga e verificação da
votação.
CAPÍTULO IV
APRESENTAÇÃO
DE CANDIDATURAS
l

Artigo 4º
Candidaturas
1. A apresentação de candidaturas será feita ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral até quinze dias antes
do acto eleitoral. Findo esse prazo não
serão aceites quaisquer candidaturas.
2. As candidaturas para todos os
órgãos sociais deverão ser subscritas
por um número mínimo de cinquenta
sócios efectivos, no pleno uso dos seus
direitos, e assinadas por todos os candidatos.
3. As candidaturas serão sempre
apresentadas em nome do sócio com a
indicação obrigatória do nome do seu
representante.
4. Nas listas serão sempre indicados os cargos para que os candidatos
são propostos e devem ser constituídas
para a Direcção por 1 Presidente, 1
Vice – Presidente, 5 Vogais efectivos
e 2 Vogais suplentes, para a Mesa da
Assembleia Geral por 1 Presidente, 1
Vice – Presidente e 1 Secretário e para
o Conselho Fiscal por 1 Presidente, 1
Vice – Presidente e 1 Relator.
5. Até ao décimo segundo dia
anterior ao acto eleitoral, o Presidente
da Mesa da Assembleia Geral elaborará
uma relação de candidaturas aceites da
qual constará o nome do associado e
do seu representante, o órgão para que
é proposto e o cargo a que é candidato.
6. A partir da relação a que se
refere o número anterior, o Presidente
da Mesa da Assembleia Geral mandará
elaborar as listas das candidaturas respectivas, que serão afixadas na sede da
associação.
7. Os associados candidatos de
cada uma das listas admitidas poderão, se
assim o entenderem, apresentar e fazer
divulgar os seus programas eleitorais.
CAPÍTULO V
ACTO ELEITORAL
Artigo 5º
Assembleia Eleitoral
1. A Assembleia Eleitoral é convocada pelo Presidente da Mesa da
Assembleia Geral.
2. Compõem a Assembleia Eleitoral todos os sócios efectivos com as
quotas regularizadas, inscritos até 3
meses da data da afixação dos cadernos
eleitorais provisórios.
Artigo 6º
Mesa da Assembleia Eleitoral
A Mesa da Assembleia Eleitoral
é constituída pelo Presidente e pelo
Secretário da Assembleia Geral e por
um escrutinador por eles escolhido de
entre os sócios efectivos.

Artigo 7º
Competências da Mesa
da Assembleia Geral
1. Compete à Mesa da Assembleia Eleitoral:
a) Dar baixa dos votantes nos
cadernos eleitorais;
b) Proceder à abertura e encerramento das urnas;
c) Efectuar os escrutínios e apurar os resultados;
d) Proclamar os resultados apurados.
Artigo 8º
Delegados
Cada lista poderá indicar até dois
representantes para acompanharem
todos os actos da eleição, os quais, se
assim entenderem, assinarão a acta da
Assembleia Eleitoral.
Artigo 9º
Votação
1. A votação decorrerá no dia
agendado, durante o período das
15,00h às 20,00h.
2. A votação realiza-se por sufrágio secreto
3. A verificação sobre a admissibilidade da capacidade eleitoral será
feita na Secretaria da associação imediatamente antes do acto eleitoral.
4. Os boletins de voto serão em
papel de cores diferentes, conforme o
órgão a que se destinam e entregues, no
acto eleitoral, ao Presidente da Mesa,
dobrados em quatro.
5. A votação far-se-á separadamente para cada um dos órgãos sociais,
em urnas diferenciadas e claramente
identificadas.
6. A votação recairá sobre listas
completas de candidatos.
7. É permitido o voto por delegação passada a outro sócio ou
representante, até ao máximo de dez
por votante, desde que devidamente
autenticada por carimbo ou reconhecimento notarial.
Artigo 10º
Voto por correspondência
1. É admitido o voto por correspondência aos sócios efectivos que
o solicitem por fax, mail ou carta, até
quinze dias da data marcada para a
Assembleia Eleitoral.
2. O voto por correspondência
obedecerá às seguintes regras:
a) Serem os votos dobrados em
quatro e remetidos em sobrescrito
fechado, por correio registado, com a
indicação exterior do número e nome
do sócio efectivo;
b) No mesmo sobrescrito será

incluída uma carta autenticada com a
assinatura e o carimbo ou reconhecimento notarial;
c) O sobrescrito será endereçado
ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral da Associação e só será aberto
durante o acto de escrutínio, sendo
o voto lançado nas respectivas urnas,
depois de descarregado o nome do
sócio efectivo no caderno eleitoral.
Artigo 11º
Apuramento do acto eleitoral
1. Logo que seja encerrada a
votação, proceder-se-á ao apuramento
final, através da contagem de votos
entrados nas urnas, correspondentes
às descargas efectuadas nos cadernos
eleitorais. A lista eleita será a que tiver
maioria simples dos votos expressos
válidos.
2. A proclamação da lista vencedora será feita logo que terminado o
apuramento.
3. Concluído o acto eleitoral será
lavrada a respectiva acta da qual constarão obrigatoriamente os resultados
eleitorais e quaisquer ocorrências extraordinárias que se hajam verificado.
Artigo 12º
Impugnação
1. O acto eleitoral pode ser impugnado se a reclamação:
a) Se basear em irregularidades
processuais;
b) Se for fundamentada e apresentada, por escrito, até três dias após o
encerramento da Assembleia Eleitoral.
2. A impugnação será apresentada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que apreciará da validade
dos fundamentos apresentados.
3. Havendo fundamento, o Presidente da Mesa convocará expressamente, nos oito dias seguintes, a Assembleia
Geral Extraordinária, da impugnação e
decisão em última instância.
Artigo 13º
Posse
Os membros eleitos para os diversos cargos nos órgãos sociais deverão
tomar posse, perante o Presidente da
Mesa da Assembleia Geral, em exercício, até ao 30º dia após a realização da
sua eleição.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 14º
Entrada em vigor
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O PRESENTE REGULAMENTO Eleitoral, aprovado em Assembleia
Geral em 28/Março/2012, entra imediatamente em vigor. l
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