
Constituição de Associação

Primeiro: STANISLAV NOSOV, solteiro, maior, natural de Ucrânia, residen le

em Rua Cónego Manuel de Aguiar Barreiras, Número 115, 3° dt", São Vicent ,

Braga, contribuinte n" 245199950.

Segundo: ADOSINDA AUGUST A VILA VERDE DA SILVA FERNANDES,

divorciado, natural da freguesia de Cabeceiras de Basto, concelho de Cabeceiras

de Basto, residente em Rua Baronesa, Número 5 B, Merelim (S. Pedra), Braga,

contribuinte n° 142451789.

Que constituem uma Associação que se regerá pelo disposto nos artigos

seguintes:

Artigo 1.0
Denominação, sede e duração

1. A associação, sem fins lucrativos, adopta a denominação SW A -

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE STREET WORKOUT , e tem a sede na Rua

dos Chãos, Beco do Eirado, Bragashopping , Loja 101, Braga ,freguesia de
Braga (São João do Souto) , concelho de Braga e constitui-se por tempo

indeterminado.

2. A associação tem o númera de pessoa colectiva 510470807 e o número de

identificação na segurança social 25104708074.

Artigo 2.°
Fim

A associação tem como fim promoção e desenvolvimento do desporto "Street

Workout" e, no âmbito deste, o apoio à integração social e comunitária, o apoio a
crianças e jovens, idosos, minorias sociais e ainda dos seus associados, de ação



nacional e internacional..

Artigo 3.°
Receitas

Constituem receitas da associação, designadamente:

a) a jóia inicial paga pelos sócios;

b) o produto das quotizações fixadas pela assembleia geral;

c) os rendimentos dos bens próprios da associação e as receitas das actividades

SOCIaiS;

d) as liberalidades aceites pela associação;

e) os subsídios que lhe sejam atribuídos.

I

Artigo 4.°
Órgãos

1. São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

2. O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de 4 ano(s).

Artigo 5.°
Assembleia geral

1. A a~se.mbleia geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dfs
seus direitos. . - .-

2. A competência da assembleia geral e a forma do seu funcionamento são os



estabelecidos no Código Civil, designadamente no artigo 170°, e nos artigos 172°

a 179°.

3. A mesa da assembleia geral é composta por três associados, um presidente e

dois secretários, competindo-lhes dirigir as reuniões da assembleia e lavrar s

respectivas actas.

Artigo 6.°
Direcção

1. A direcção, eleita em assembleia geral, é composta por 3 associados.

2. À direcção compete a gerência social, administrativa e financeira da

associação, representar a associação em juízo e fora dele.

3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171° do Código Civil.

4. A associação obriga-se com a intervenção de Presidente e secretário.

Artigo 7.°
Conselho Fiscal

1. O conselho fiscal, eleito em assembleia geral, é composto por 3 associados.

2. Ao conselho fiscal compete fiscalizar os actos administrativos e financeiros da

direcção, fiscalizar as suas contas e relatórios, e dar parecer sobre os actos

impliquem aumento das despesas ou diminuição das receitas.

3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 1710 do Código Ci lil.

Artigo 8.°

Admissão e exclusão



As condições de admissão e exclusão dos associados, suas categorias, direitos e

obrigações, constarão de regulamento a aprovar pela assembleia geral.

Artigo 9.0

Extinção. Destino dos bens.

Extinta a associação, o destino dos bens que integrarem o património social, q1e

não estejam afectados a fim determinado e que não lhe tenham sido doados ou

deixados com algum encargo, será objecto de deliberação dos associados.

Os associados declaram ter sido informados de que devem proceder à entrega da

declaração de início de actividade para efeitos fiscais, no prazo legal de 90 dias.

Aos 3 dias do mês de Dezembro de 2012

Reconheço as assinaturas supras de Stanislav Nosov e de Adosinda Augusta

Vila Verde da Silva Fernandes, feitas pelos signatários perante mim, pessoas cuja

identidade verifiquei respetivarnente pela exibição do Cartão de Cidadão n?

30943948 5 ZZ3, válido até 22/03/2017 e n° 03586600 4 ZZ5, válido até

07/09/2016, ambos emitidos pela República Portuguesa



Verifiquei no portal da empresa o certificado de admissibilidade com o código de
acesso n° 3887-6327-4231, emitido em 2012-12-03
CRC de Braga, em 03 de dezembro de 2012

ACons~UU~~YUU0~_~~~~~T~
(Maria Manuela Magalhães da Silva Neto)


