
ESTATUTOS 

CLUBE DE TÉNIS DO SUDOESTE 

 

 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

1. O Clube de Ténis do Sudoeste, abreviadamente designado por CTS ou apenas Clube, é uma 

associação desportiva e recreativa sem fins lucrativos. 

2. A sede provisória do Clube é na Quinta do Moinho de Vento, 7645-028, V.N.Milfontes. 

3. A sua duração é por tempo indeterminado e o ano social corresponde ao ano civil. 

4. O Clube de Ténis do Sudoeste poderá ser dissolvido, por motivos de tal forma graves e 

insuperáveis que tornem impossível a realização dos seus fins, em Assembleia-Geral, 

específica e exclusivamente convocada para esse efeito, por decisão de quatro quintos do 

total de sócios, pessoas singulares de maior idade. 

 

 

Artigo 2.º 

Os fins do Clube de Ténis do Sudoeste são: 

1. Proporcionar e ensinar aos seus associados a prática do jogo de ténis, bem como outras 

atividades desportivas inerentes não proibidas por lei. 

2. Tal fim deverá estender-se de forma harmoniosa a toda a população local. 

3. Criar e manter uma Escola de Ténis funcional para todos os interessados. 

4. Caberá à Direção praticar todos os atos necessários para que a modalidade seja praticada 

nas melhores condições de formação e em infraestruturas adequadas. 

5. Organizar torneios nacionais e internacionais. 

6. Competir em provas oficiais da Federação Portuguesa de Ténis. 

7. Promover e divulgar a prática do ténis no concelho de Odemira. 

8. Promover nas suas instalações convívios e outras manifestações recreativas e culturais 

aprovadas em Assembleia Geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II – ASSOCIADOS 

 

Artigo 3.º 

São associados do Clube de Ténis do Sudoeste todas as pessoas singulares, sem distinção de 

nacionalidade, raça ou sexo, que tenham apresentado proposta para o efeito e tenham sido 

aceites, nos termos dos presentes estatutos. 

 

Artigo 4.º 

1. Haverá três categorias de sócios: fundadores, efetivos e honorários. 

2. São sócios fundadores os indivíduos que outorgaram a escritura pública de constituição do 

Clube. 

3. São sócios efetivos todos os indivíduos que tendo apresentado a sua candidatura, a vejam 

aceite pela Direção. 

4. São sócios honorários aqueles que por relevantes serviços prestados ao Clube de Ténis do 

Sudoeste tenham merecido essa distinção, por decisão da Direção. 

 

Artigo 5.º 

À exceção dos sócios honorários, os sócios do Clube são obrigados a pagar a jóia e as quotas 

aprovadas em Assembleia Geral e que constam no Regulamento Interno do Clube. 

 

Artigo 6.º 

1. A admissão de associados é da competência da Direção, desde que o mesmo subscreva 

proposta para o efeito. 

2. A candidatura de sócios menores de 18 anos só poderá ser aceite mediante autorização do 

seu representante legal. 

 

Artigo 7.º 

1. Serão excluídos de sócios do Clube de Ténis do Sudoeste, os sócios que deixarem atrasar em 

seis meses o pagamento das quotas ou outras obrigações ao Clube, se quinze dias após 

terem sido avisados ainda não tiverem liquidado os montantes em dívida. 

2. Ficam sujeitos a procedimento disciplinar, precedendo sempre de inquérito sumário 

instaurado pela Direção, os sócios cujo comportamento cívico o moral infrinja os Estatutos, 

os Regulamentos, as Regras de Boa Conduta e a Ética Associativa e Desportiva. 

 

Artigo 8.º 

Os direitos e deveres dos associados constam no Regulamento Interno do Clube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III – ORGÃOS SOCIAIS 

 

Artigo 9.º 

São órgãos sociais do Clube de Ténis do Sudoeste: 

• a Assembleia Geral; 

• a Direção; 

• o Conselho Fiscal. 

 

Artigo 10.º 

1. O mandato dos membros eleitos para os órgãos sociais tem uma duração de 5 anos. 

2. A reeleição dos membros dos órgãos sociais do Clube é permitida por uma ou mais vezes. 

3. Os titulares dos órgãos sociais do Clube de Ténis do Sudoeste são eleitos em Assembleia 

Geral convocada para esse efeito, no pleno uso dos seus direitos, por maioria simples de 

votos. 

4. A eleição far-se-á por listas, que devem ser enviadas ao Presidente da mesa da Assembleia 

Geral 30 dias antes da data para a realização das eleições, com a indicação dos órgãos e 

respetivos cargos, seguidos do nome completo dos candidatos, que têm de ser sócios 

elegíveis. 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

Artigo 11.º  

A Assembleia Geral é constituída pelos sócios fundadores, efetivos e honorários. 

 

Artigo 12.º 

A Assembleia Geral é representada e dirigida pela Mesa da Assembleia Geral, que é composta 

por três membros: presidente, vogal e secretário. 

 

Artigo 13.º 

A Assembleia Geral será convocada com uma antecedência mínima de quinze dias e a 

convocatória deve conter o dia, hora e local da reunião, bem como a respetiva ordem de 

trabalhos. 

 

Artigo 14.º 

A Assembleia Geral reunirá ordinariamente no mês de março de cada ano para apreciação do 

Relatório de contas da Direção e Parecer do Conselho Fiscal. 

 

Artigo 15.º 

A Assembleia Geral reunirá extraordinariamente a pedido da Direção, do Conselho Fiscal ou a 

requerimento fundamentado e subscrito, no mínimo, por 30 sócios no pleno gozo dos seus 

direitos, sendo que os mesmos se façam representar na totalidade, considerando-se apenas as 

faltas devidamente justificadas. 

 

Artigo 16.º 

As funções da Assembleia Geral são as descritas no artigo 172.º do Código Civil e no 

Regulamento Interno do Clube. 



 

DIREÇÃO 

 

Artigo 17.º 

A Direção é constituída por três membros: presidente, secretário e tesoureiro. 

 

Artigo 18.º 

A Direção é o órgão de gestão permanente do Clube, de orientação da sua atividade e de 

representação do mesmo. 

 

Artigo 19.º 

As funções da Direção são as descritas no Regulamento Interno do Clube. 

 

Artigo 20.º 

O Clube de Ténis do Sudoeste vincula-se com as assinaturas conjuntas de dois membros da 

Direção, um dos quais, obrigatoriamente, o presidente. 

 

CONSELHO FISCAL 

 

Artigo 21.º 

O Conselho Fiscal é constituído por três elementos: presidente, secretário e redator. 

 

Artigo 22.º 

As funções do Conselho Fiscal são as descritas no Regulamento Interno do Clube. 

 

 

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 23.º 

(Omissões) 

No que os Estatutos forem omissos vigoram as disposições legais aplicáveis e o Regulamento 

Interno do Clube, o qual deverá ser aprovado em Assembleia Geral do Clube, só podendo ser 

alterado igualmente em Assembleia Geral. 

 

 

Artigo 24.º 

(Receitas) 

1. São receitas correntes as joias de admissão, as quotizações, o rendimento da Escola de Ténis 

do Clube, os contratos de publicidade, as taxas de utilização das instalações e outras que 

tenham carácter regular. 

2. São consideradas receitas os subsídios e atribuições que forem atribuídos ao Clube. 

3. São consideradas receitas extraordinárias quaisquer outros donativos, heranças ou legados. 

 

Artigo 25.º 

(Despesas) 

São despesas do Clube as que resultem do exercício das suas atividades em cumprimento dos 

Estatutos, Regulamento Interno do Clube e das disposições que sejam impostas por lei. 


