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Actualização da Lista de Sócios do GDCFA 

Regulamento aprovado em Assembleia Geral do GDCFA a 24/03/2013 

 

Situação Actual 

Neste momento, o GDCFA tem um total de 446 sócios (a 17 de Março de 2013) 

mas, no entanto, verifica-se um grande número de sócios com quotas em falta e 

situações em que o sócio tem quotas em atraso de modo sistemático, por exemplo, 

sócios com quotas em atraso entre 5 até 10 anos atrás. 

Objectivo 

O dever dos sócios em pagar as quotas anuais serve para a colectividade 

angariar verba para proporcionar melhores condições aos sócios, como actividades 

entre outros. Deste modo, ao haver um não pagamento sistemático de quotas  por 

parte de alguns sócios, acreditamos que, além de não usufruírem de qualquer regalias 

enquanto sócios, debilitam o conjunto dos associados da colectividade. 

O propósito desta proposta é definir os procedimentos para a actualização da 

lista de sócios, num processo junto dos sócios para averiguar as suas intenções e 

disponibilidade para se manterem como sócios e, maximizar a cobrança das quotas 

anuais para garantir um bom serviço aos sócios cumpridores. 
 

Proposta 

1) O GDCFA fará um perdão de dívida a todos os associados com quotas em atraso 

anteriores a 2009. Deste modo, só se fará a boa cobrança dos últimos 4 anos 

(desde 2009 a 2012,um total de 4 anos) juntos dos sócios com quotas em 

atraso anteriores a 2009. 

2) Após contacto directo e/ou por escrito, os sócios nessa situação terão as 

seguintes hipóteses: 

a. Pagar as quotas de todos os anos em atraso para se manterem como 

sócios e com o nº de sócio actual (facultativo) 

b. Pagar as quotas dos últimos 4 anos de dois modos: 

i. Pagar todo o valor imediatamente (4 anos = 36€). 

ii. Pagar por um sistema de prestações mensais a 6 meses (6 € por 

mês, totalizando 36€), onde um contrato deverá ser assinado 

pelo sócio e o GDCFA e o sócio tem todos os direitos de sócios 

com quotas em dia durante esse período. 
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c. Desistir de ser sócio, perdendo o seu número de sócio 

(Decisão de desistência terá de ser assinada pelo sócio ou, caso o sócio 

não seja possível de contactar ou evitar o contacto por 3 situações 

distintas, será considerado como “decisão de desistência” por parte do 

sócio). Nova inscrição como sócio só poderá ser efectuada 6 meses após 

a data da desistência. 

d. Os sócios com 3 ou menos anos de quotas em atraso também poderão 

solicitar o pagamento por prestação mensal durante 6 meses. 

 

 

3) Actualização do número de sócio: 

a. No caso de o sócio ter falecido, o número de sócio será imediatamente 

removida da lista de sócios. 

b. Após averiguar a decisão de todos os sócios com quotas em atraso 

anterior a 2009 e todos os casos de falecidos em que o nº de sócio é 

liberto, os números de sócios correspondentes serão retirados da lista e 

a listagem é actualizada (os números de sócio diminuem para os sócios 

que se mantém). 

4) O GDCFA responsabiliza-se por contactar directamente cada sócio para realizar 

uma actualização da sua informação para a base de dados do GDCFA. 

5) Esta proposta será posta em prática durante o ano de 2013, esperando-se que 

a actualização dos números de sócios ocorra em Dezembro de 2013. 

 

 

24 de Março de 2013 

O Presidente da Direcção 
 
 
 

(Nuno Henrique Varela Canha) 


