
ASSOCIAÇÃO 

 

Artigo 1.º 

Denominação, sede e duração 

 

1. A associação, sem fins lucrativos, adota a denominação AMCUA – Associação de 

Moradores e Comerciantes da Urbanização da Atalaia, e tem sede na Avenida 

Madame Curie nº17, freguesia de Águas Livres, concelho da Amadora e constitui-

se por tempo indeterminado. 

2. A associação tem o número de pessoa coletiva 516551930 e o número de 

identificação na segurança social 25165519304 . 

 

Artigo 2.º 

Fim 

 

A associação tem como fim: 

a) fomentar as relações sociais, profissionais e intelectuais entre os seus 

associados, designadamente através de iniciativas de âmbito social, ambiental, 

económico, científico, cultural e desportivo; 

b) promover a divulgação, formação e intervenção em áreas de interesse comum 

dos associados e moradores; 

c) representar os associados junto de entidades e autoridades competentes, nos 

assuntos que importam à Urbanização da Atalaia; 

d) colaborar com associações de natureza e propósitos similares, que existam ou se 

constituam, nomeadamente no município da Amadora; 

e) defender interesses relacionados com o espaço público habitacional, comercial 

e de lazer, condições de segurança e qualidade de vida na Urbanização da 

Atalaia; 

f) quaisquer outros objetivos que venham a ser definidos pelos órgãos da 

Associação, dentro das suas atribuições. 

 

Artigo 3.º 

Receitas 

 



Constituem receitas da associação, designadamente: 

a) a joia 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 atividades 

sociais; 

d) as liberalidades aceites pela associação; 

e) os subsídios que lhe sejam atribuídos. 

 

Artigo 4.º 

Órgãos 

 

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

2. O mandado dos titulares dos órgãos sociais é de três anos. 

 

Artigo 5.º 

Assembleia geral 

 

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

direitos. 

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

estabelecidos no Código Civil, designadamente no artigo 170.º, e nos artigos 

172.º a 179.º. 

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

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

respetivas atas. 

 

Artigo 6.º 

Direcção 

 

1. A direção, eleita em assembleia geral, é composta por treze associados, um 

presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e nove vogais; 

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

representar a associação em juízo e fora dele;  

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



4. A associação obriga-se com a intervenção de dois associados, sendo 

obrigatoriamente um desses dois elementos o presidente, o vice-presidente ou 

o tesoureiro. 

 

Artigo 7.º 

Conselho Fiscal 

 

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

presidente e dois vogais. 

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

direção, fiscalizar as suas contas e relatórios, e dar parecer sobre os atos que 

impliquem aumento das despesas ou diminuição das receitas; 

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

 

Artigo 8.º 

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.º 

Extinção. Destino dos bens 

 

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

estejam afetados a fim determinado e que não lhe tenham sido doados ou deixados com 

algum encargo, será objeto de deliberação dos associados. 

 

Artigo 10.º 

Disposição transitória 

 

Ficam desde já nomeados: 



Mesa da Assembleia Geral: 

Presidente: Pedro Miguel de Oliveira Fernandes 

Secretário: Bruno Alexandre Carneiro Afonso 

Secretário: Patrícia Silva e Souza do Amaral da Costa Lopes 

 

Direcção: 

Presidente: Pedro Miguel Domingos Ferreira Matoso 

Vice-Presidente: João Adolfo Ramos Castilho 

Tesoureiro: Daniel Rodrigues Gonçalves 

Secretário: João Tiago Duarte Sabino 

Vogal: Maria Andréa dos Santos 

Vogal: Acácio da Conceição Gonçalves Correia Lopes 

Vogal: Tânia Marisa Ferreira da Costa 

Vogal: Acácio José Morais Sarmento Andrade 

Vogal: Bruno Miguel Simões Fernandes 

Vogal: Vitor Hugo Fernandes Candeias 

Vogal: Joana Chambel Barradas Soares Lopes 

Vogal: José António Fernandes Martins 

Vogal: Nádia Inês Grácio Roque de Almeida 

 

Conselho Fiscal: 

Presidente: Marco Filipe Morais Pinto 

Vogal: João Miguel Silva Cacilhas 

Vogal: Carlos Miguel Almeida Teixeira 

 

Ao 1 dia do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um. 

 

Reconhecimento presencial da assinatura 

 


