CLUBE NAVAL DE LUANDA
PROPOSTA DE ADMISSÃO DE SÓCIO
Foto
Número atribuído________

Nome ________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento ______/_____/_______ Naturalidade ________________________________________
B.I./Passaporte n.º___________________ emitido aos ____/_____/_____ em _________________________
Endereço ___________________________________________ Tel: _____________________________________
E-mail ________________________________________Profissão _______________________________________
Local de trabalho ____________________________________________________________________________
Situação no país:
Data

NACIONAL / ESTRANGEIRO

_____/_____/______ Assinatura ………………………………………………………….

Tomei conhecimento do estatuto e regulamento interno do Clube Naval de
Luanda bem como das disposições gerais que se encontram no verso desta
proposta de sócio.
Sócios proponentes:
N.º 

Nome















Assinatura

Autorizo o meu filho/tutelado, a inscrever-se como sócio atleta do Clube Naval de
Luanda, assumindo a responsabilidade dos danos que ele possa ocasionar a bens do
Clube ou de outros associados.
O pai ou tutor …………………………………………………………….

Parecer da Direcção _________________________________________________________________
Reunida aos _______/____________/_________
o Secretário
______________________________

o Presidente
____________________________

Documentação Necessária - 1 fotografia + cópia do Documento de identificação.

A.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Objecto e Âmbito
1.1. A inscrição, admissão de sócios e a sua frequência no Clube Naval de Luanda são regulados pelos Estatutos e
Regulamento Interno (RI) do Clube Naval de Luanda, bem como pelo Decreto Presidencial n.º 69/14 de 21 de Março_Regulamento da Náutica de Recreio e Desportiva, Mergulho Amador e das Actividades Correlacionadas (NRDMAC).
1.2. As presentes Disposições Gerais decorrem do estipulado nos Estatutos e RI em vigor, são aplicáveis a todos os
sócios e abrangem todos os desportos náuticos e aquáticos.
2. Admissão de Sócios
2.1.É nula a inscrição que não observe o disposto no n.º 7.º do Estatuto do CNL.
3. Deveres dos Sócios
3.1. Sem prejuízo dos demais deveres que se impõem aos Sócios decorrentes dos Estatutos, dos Regulamentos e do
NRDMAC, é realçado que estes estão sujeitos aos seguintes deveres específicos (i) frequentar o CNL e comparecer às
reuniões das Assembleias Gerais; (ii) servir gratuitamente os cargos de carácter directivo e técnico para que forem
eleitos ou nomeados pelos órgãos sociais; (iii) cumprir e respeitar os Estatutos e o Regulamento Interno do CNL bem
como as deliberações e decisões da Assembleia Geral e da Direcção.
4. Obrigações Financeiras
4.1. Efectuar pontualmente o pagamento da quota mensal e de todas as taxas fixadas aplicáveis.
4.2. O não cumprimento do número anterior implica a penalização do Sócio nos termos do n.º 5, do Capítulo V do
Regulamento, nomeadamente (i) pagamento de multa no valor de 50% do valor em dívida; (ii) a eliminação do sócio do
CNL com a consequente perda da qualidade de sócios e dos seus direitos.
4.3. A retirada dos seus pertences das instalações do CNL está condicionada à regularização da dívida.
5. Embarcações de Recreio e de Desporto
5.1. Os sócios possuidores de embarcações de recreio ou desporto que desejem usufruir das regalias concedidas pelo
CNL, terão de fazer a inscrição das mesmas e efectuar o pagamento das taxas correspondentes a serem definidas pela
Direcção do CNL (n.º 2 do art.º 37.º do Estatuto do CNL).
5.2. A saída das embarcações das instalações do CNL depende de autorização da Direcção do CNL, mediante solicitação
por escrito dos sócios (al. f) do n.º 14 do Cáp. II do RI).
5.3. Os sócios deverão manter em bom estado, os berços das embarcações, sob pena de se proibir a movimentação da
referida embarcação.
5.4. O sócio declara que está desde já, formal e claramente informado, que a sua embarcação será retida, impedida de
saír das instalações do CNL e posteriormente vendida em hasta pública, no caso de não pagamento da taxa de
embarcação por período superior a 6 (seis) meses, para que o CNL se possa ressarcir dos encargos e prejuízos
decorrentes do seu incumprimento, nomeadamente, mas sem limitação, taxas em atraso, valor da multa, despesas
administrativas, emolumentos, impostos, taxas e demais encargos relativos à venda, bem como despesas com
procuradoria condigna.
6. Penalidades
6.1. Aos sócios que transgridam as presentes disposições, bem como as previstas nos Estatutos e Regulamento Interno
do CNL, ser-lhes-ão aplicados as seguintes penalidades (n.º 1 do art.º 42.º do Estatuto do CNL):
a) Admoestação verbal e/ou registada, conforme o caso;
b) Multa até o correspondente a um ano de Quotas;
c) Suspensão temporária de todos os direitos associativos por um período de 90 dias;
d) Expulsão.
6.2. Os sócios serão responsáveis pelos actos praticados por familiares e convidados, como se aqueles os tivessem
praticado.
7. Ignorância ou má interpretação
7.1. A ignorância ou a má interpretação dos termos aqui estabelecidos, dos Estatutos, dos Regulamentos do CNL e das
demais normas aplicáveis ao Sócios não justifica a falta de cumprimento, nem isenta o Sócio das sanções estabelecidas.

