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ESTATUTO SOCIAL DO CLUBE CENTENÁRIO DE 

FOPRMIGA 

 

CAPÍTULO I  

DO CLUBE E SEUS OBJETIVOS  

 

Art. 1º. O Clube Centenário de Formiga é uma associação civil sem fins 

econômicos, fundada em 27 de outubro de 1.966, com prazo de duração 

indeterminado, localizado na Praça Ferreira Pires nº 4, Centro, CEP 35.570-

022, com sede e foro na cidade de Formiga, no Estado de Minas Gerais.  

Parágrafo único. O termo “Clube” e a denominação “Clube Centenário de 

Formiga” se equivalem, neste Estatuto.  
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Art. 2º. O Clube tem por finalidade proporcionar aos seus sócios, titulares 

e dependentes lazer, esporte, educação e entretenimento físicos, cívicos e 

artístico-culturais.  

§ 1º. Fica vedada a participação do Clube em atividades político-partidárias 

e manifestações religiosas.  

§ 2º. O Clube realizará o entretenimento artísticocultural através de 

atividades artístico-culturais e de desenvolvimento e execução de projetos 

e eventos abertos ao público, com ou sem cobrança de ingressos.  

§ 3º. A sede social urbana, situada na Praça Ferreira Pires, nº 04 - Centro - 

Formiga/MG, é o endereço oficial do Clube Centenário. A sede campestre, 

situada na Avenida Geraldo Almeida, nº 1.400 - Lagoa do Fundão -, 

Formiga/MG, é uma extensão da Entidade, destinada à complementação 

dos seus objetivos sociais. 

 

 

CAPÍTULO II  

DO QUADRO SOCIAL 

 

Art. 3º. O quadro social do Clube Centenário de Formiga, com número 

limitado de quotas, é constituído das seguintes categorias de sócios 

titulares, admitindo-se dependentes, conforme estabelecido neste Estatuto 

no artigo 9º e 15º:  

I - Sócios Quotistas Especiais; 
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II - Sócios Quotistas Remidos; 

III - Sócios Quotistas; 

IV - Sócios Beneméritos; 

V - Sócios Honorários; 

VI - Sócios Contribuintes; 

VII - Departamento de Contribuintes Individuais; 

VIII - Departamento Feminino; 

IX - Sócios Contribuintes Remidos; 

X - Contribuinte Individual Universitário; 

XI – Sócio Contribuinte Funcional.  

Parágrafo Único. Para a aprovação de candidatos ao ingresso no quadro 

social do Clube, fica vedada a adoção de critérios discriminatórios, nos 

termos da Constituição da República.  

 

Art. 4º. SÓCIO QUOTISTA ESPECIAL são aqueles que, por ocasião da 

fundação do Clube, colaboraram para a concretização da entidade, 

conforme registro em ata, recebendo na ocasião um título de sócio 

fundador.  

§ 1º. Os Sócios Quotistas Especiais pagam taxa de manutenção 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de manutenção 

estipulada para as outras categorias de sócios. 

§ 2º. Na transferência por ato “inter-vivos” cessa a condição de sócio 

quotista especial. Neste caso, o Clube recolhe a quota e emite outra de 

sócio quotista, com a numeração sequencial, registrando na quota o seu 
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número histórico, salvo na transferência por ato “inter-vivos” entre 

parentes em primeiro grau, onde continua o adquirente com a condição 

de quotista especial. 

§ 3º. Na transferência “causa mortis”, permanece a condição de sócio 

quotista especial se a mencionada quota for destinada ao cônjuge 

sobrevivente, enquanto durar a viuvez. 

 

Art. 5º. SÓCIOS QUOTISTAS REMIDOS - São aqueles que recebem títulos 

de remissão, em reconhecimento por ajudas financeiras prestadas ao 

Clube, por ocasião de construção de quaisquer obras ou para quitação de 

dívidas do Clube, ficando vitaliciamente isentos de taxas de manutenção. 

§ 1º. Títulos de remissão só podem ser concedidos por indicação da 

Diretoria, em reunião conjunta com o Conselho Deliberativo, em decisão 

por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros. 

§ 2º. Os títulos de remissão são pessoais e intransferíveis, cujos direitos 

extinguem-se com a morte do titular, a não ser quando transferidas para 

o cônjuge sobrevivente, enquanto durar a viuvez, se a ele destinada a 

quota. Fica o responsável pelo espólio obrigado a comunicar o 

falecimento do titular da quota no prazo de 90 (noventa) dias do óbito, 

sob pena de ser suspenso o direito de frequentar o Clube até ser 

regularizada a situação. 

§ 3º. No caso de o Sócio Quotista Remido transferir sua quota, o título de 

remissão não a acompanha. Entretanto, vindo ele a adquirir nova quota, 

não readquirirá a condição de sócio remido. 
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Art. 6º. SÓCIOS QUOTISTAS - São aqueles que adquirirem quota do 

Clube, nominal e indivisível, e satisfizer as exigências estatutárias e 

regulamentares. Para maior entendimento a denominação sócios 

quotistas sucedeu a de sócios efetivos, para efeito dos estatutos 

anteriores. 

Parágrafo Único. O número de Sócios Quotistas será fixado por decisão 

do Conselho Deliberativo, mediante proposta motivada da Diretoria.  

 

Art. 7º. SÓCIO BENEMÉRITO é uma condição nominativa e indivisível, será 

conferido àquele que houver prestado relevantes serviços ao Clube.  

§1º. O título de que trata este artigo é pessoal e intransferível, só podendo 

ser conferido, uma vez por ano, a uma única pessoa, mesmo que não 

tenha sido concedido em anos anteriores.  

§2º. A concessão do título de Sócio Benemérito será feita mediante 

indicação motivada da Diretoria conjuntamente com um terço dos 

membros do Conselho Deliberativo ou de 10% (dez por cento) dos sócios 

com direito a voto, e por deliberação do Conselho Deliberativo, em 

escrutínio secreto, por aprovação de dois terços dos presentes, 

respeitando o “quorum” mínimo de um terço de seus membros.  

§ 3º. O Sócio Benemérito fica isento do pagamento de taxa de 

manutenção, e referida condição é intransferivel a exceção quando a 

quota for transferida ao conjuge sobrevivente.  

 

Art. 8º. SÓCIOS HONORÁRIOS são aqueles cidadãos que, não sendo 

associados do Clube Centenário de Formiga, foram julgados dignos dessa 

homenagem pela Assembleia Geral, ou Conselho Deliberativo e Diretoria 



9 
 

em reunião conjunta, por maioria de 2/3 de seus membros, por sua 

distinção e pela relevância de serviços prestados à comunidade ou ao 

Clube. 

§ 1º. O título de Sócio Honorário é pessoal, intransferível e incomunicável, 

inclusive para efeito sucessório. Seu titular está isento de taxa de 

manutenção. 

§ 2º. Os dependentes do Sócio Honorário não usufruem dos direitos 

previstos no artigo 9º, seus parágrafos e alíneas. 

§ 3º. Com a morte do titular, extingue-se o direito de frequência ao clube 

do cônjuge sobrevivente e dos dependentes. 

 

Art. 9º. SÓCIOS CONTRIBUINTES são os filhos e as filhas legalmente 

reconhecidos, inclusive menor sob a guarda legal de Sócios Quotistas 

Especiais, Quotistas Remidos, Sócios Benémeritos ou Quotistas, desde 

que: 

I – Dependentes que completarem 21 (vinte e um anos), se não deficientes 

físicos ou excepcionais; 

II – Dependentes que emanciparem-se, na forma prevista no Código Civil 

Brasileiro; 

III – Dependentes que casarem-se; 

IV – Dependentes que constituírem sociedade comercial, com função 

administrativa. 

§1º. Para admissão nesta categoria, o interessado deve apresentar 

proposta ao Clube Centenário, em prazo não superior a 120 (cento e 

vinte) dias, contados da implementação de requisito previsto nos incisos I 



10 
 

a IV deste artigo, sendo de responsabilidade do interessado, sob pena de 

caducidade do direito, bem como constituir renúncia tácita do direito de 

inscrição. O Clube Centenário não se obriga a emitir aviso de abertura e 

encerramento do prazo para apresentação de proposta. Vencido o prazo, 

sem manifestação do interessado, perde ele o direito de frequentar o 

Clube. 

§2º. A proposta apresentada fica sujeita à aprovação da Diretoria, ouvida a 

Comissão competente. 

§3º. Para admissão, após aprovada a proposta, é devido o pagamento de 

valor, estipulado pela Diretoria, a título de taxa de admissão (jóia) e taxa 

de manutenção no valor de 100% (cem por cento) do valor pago pelo 

Sócio Quotista. 

§4º. O(a) filho(a) e/ou o menor sob guarda de Sócio, constante no “caput”, 

ao completar 21 anos, enquanto permanecer solteiro e até completar 25 

(vinte e cinco) anos, passará a pagar, se for de seu interesse em associar-

se, o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa 

de manutenção paga pelo Sócio Quotista. Lado outro, o(a) filho(a) e o(a) 

dependente sob guarda de Sócio, constante do “caput”, após, 

completarem 21 anos, enquanto permanecerem solteiros e estiverem 

cursando universidade, poderão permanecer como associados, sem o 

pagamento da taxa de manutenção, até completar 25 (vinte e cinco) anos, 

desde que comprovem essa condição, semestralmente, junto à secretaria 

do Clube sob pena de perder o benefico e lhe ser cobrado a taxa de 

mensalidade.  

§5º. Em qualquer das opções deverão se submeter as seguintes condições: 
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I - não poderá ter dependentes, podendo unicamente ter como seu 

dependente o seu cônjuge. Este por sua vez perde o direito de frequentar 

o clube uma vez divorciado; 

II - requerer sua admissão no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias 

após completar a idade de 21 anos. 

§6º. Em qualquer situação das acima especificadas, o interessado deverá 

ser cadastrado na secretaria do clube como Sócio Contribuinte. 

§7º. No caso de o Sócio Proprietário, de quem dependia o contribuinte, 

alienar a sua quota, a título oneroso ou gratuito, os sócios contribuintes 

não serão eliminados do quadro social. 

 

Art. 10. DEPARTAMENTO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - É composto 

por pessoas, de ambos os sexos, que preencham os requisitos e se 

submetam às condições seguintes: 

I - Ter, no mínimo 16 (dezesseis) anos; 

II - Não poderão ter dependentes, nem mesmo cônjuge; 

III - Fornecer, se menor de 18 (dezoito) anos, autorização do pai ou 

responsável. 

§ 1º. A admissão de Contribuinte Individual depende de apresentação de 

proposta, a ser submetida à aprovação pela Diretoria. 

§ 2º. Para admissão, após aprovada a proposta, são devidos os seguintes 

pagamentos: 

I - Valor, estipulado pela Diretoria, a título de taxa de admissão (jóia); 
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II - Taxa de manutenção equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) da 

mensalidade devida pelo Sócio Quotista. 

§3º. A comprovação ou constatação de que o Contribuinte Individual 

deixou de preencher ou atender qualquer das condições estabelecidas 

neste artigo, obriga a Diretoria a excluí-lo sumariamente. 

§4º. O número de Contribuintes Individuais não pode ultrapassar a 40% 

(quarenta por cento) do total dos Sócios Quotistas Especiais, Quotistas 

Remidos e Quotistas. 

§5º. O associado que ingressar na categoria prevista no “caput” após a 

aprovação e vigência da presente reforma estatutária deverá ser 

cadastrado na secretaria do clube como Contribuinte Individual “A”. 

Art. 11. DEPARTAMENTO FEMININO - São as Contribuintes Individuais 

admitidas nos termos do artigo 7º do Estatuto de 03 de agosto de 1981. 

Parágrafo único. Trata-se de categoria de contribuinte em extinção. 

Permanecerão nesta condição as existentes na data da deste Estatuto. 

 

Art. 12. SÓCIO CONTRIBUINTE REMIDO é a categoria de Sócio nascida da 

venda de título de remissão para Sócios Contribuintes, é uma categoria 

diferenciada, criada sem previsão estatutária, e em extinção e não mais 

permitida por este Estatuto. O direito de remissão, que integra a quota 

adquirida, é intransferível e incomunicável. Referida modalidade não 

permite a transferência “inter vivos” da quota, a qualquer título e cessam 

os direitos de sócio remido caso ocorra o falecimento do titular, 

permanecendo se for o caso a condição de remido para o cônjuge 

supérstite, enquanto durar a viuvez. 
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Art. 13. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL UNIVERSITÁRIO – É composta por 

pessoas que, embora não residentes em Formiga, estejam regularmente 

matriculadas em qualquer curso universitário nesta cidade, observadas as 

seguintes condições: 

I - Pagar a jóia exigida pelo Clube, devendo ser cadastrado na Secretaria 

do Clube como Sócio Contribuinte. 

II - Contribuir mensalmente para a manutenção do Clube, cuja 

mensalidade será de 75% (setenta e cinco por cento) do preço da 

mensalidade normal do sócio contribuinte; 

III - Apresentar semestralmente na Secretaria do Clube, comprovante de 

matrícula no curso, sob pena de suspensão do direito de frequentar o 

Clube; 

IV - Comunicar ao Clube, no prazo máximo de sessenta (60) dias, a 

conclusão, interrupção ou suspensão do curso, regularizando sua situação, 

sob pena de infringência estatutária, sujeita às normas legais. 

V – Não poderá ter qualquer dependente, mesmo o cônjuge. 

 

Art. 14. SÓCIO CONTRIBUINTE FUNCIONAL - Categoria composta pelos 

funcionários do Clube Centenário de Formiga, devidamente registrados. 

§1º A admissão na categoria de Sócio Contribuinte Funcional depende de 

apresentação de proposta, a ser submetida à Diretoria, ouvida a comissão 

competente. 

§2º. Para a admissão, após aprovada a proposta, é devido o seguinte 

pagamento a título de taxa de manutenção: 
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I - 75% (setenta e cinco por cento) do valor da mensalidade devida pelo 

Sócio Quotista, caso este não tenha dependentes, cônjuge ou 

companheiro; ou, 

II - 100% (cem por cento) do valor da mensalidade devida pelo Sócio 

Quotista, caso este venha a incluir dependentes, cônjuge ou companheiro. 

§3º. O valor da taxa de manutenção deverá ser descontado diretamente 

na folha de pagamento do funcionário, mediante a expedição de termo 

de autorização pelo funcionário. 

§4º. Findo o vínculo de emprego com o Clube, o funcionário será 

automaticamente excluído do quadro social e consequentemente perderá 

a qualidade de associado. 

 

CAPÍTULO III  

DOS DEPENDENTES 

Art. 15. Consideram-se dependentes dos sócios titulares do quadro social 

do Clube, com os direitos e deveres definidos neste Estatuto:  

I - o cônjuge;  

II - os filhos e enteados, nos termos previstos no caput do artigo 9º deste 

Estatuto, assegurados os direitos dos atuais dependentes, na forma 

anteriormente estabelecida; 

III – filho e filha, enteado e enteada, de qualquer idade, que seja 

comprovadamente inválido (a), que tenha deficiência intelectual ou 

mental, ou qualquer outra deficiência de natureza grave, e seja 

economicamente dependente do sócio títular;  
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IV – ascendentes (aqui também considerados os ascendentes do cônjuge) 

maiores de 65 anos, desde que comprovadamente sejam econômica e 

financeiramente dependentes do Associado;  

V – companheiro ou companheira que comprovar vida em comum, por 

escritura pública lavrada em Cartório de Oficio Civil e Notas e 

devidamente registrada no Cartório de Títulos e Documentos e Pessoas 

Júridicas da Comarca de Formiga / MG, ou do local da residencia do casal. 

VI – menor sob guarda judicial do Associado Quotista;  

VII – outras pessoas que forem definidas em casos individuais como 

dependentes, por resolução da maioria simples do Conselho Deliberativo;  

VIII – netos (as) de associado Quotista, desde que comprovadamente 

sejam econômica e financeiramente dependentes do Associado. 

 

CAPÍTULO IV  

SEÇÃO I 

DA ADMISSÃO, PERMANÊNCIA E DEMISSÃO DE SÓCIOS DO QUADRO 

SOCIAL 

Art. 16. Será admitido no quadro social, como quotista, aquele que, nos 

termos de disposição específica da Diretoria:  

I – comprovar a aquisição de um título de quotista;  

II – gozar de bom conceito social;  

III - tiver sua proposta abonada por dois sócios quotistas e aprovada pela 

Diretoria.  

IV - pagar a taxa de transferência da quota do Clube. 
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§1º. Apurada, a qualquer tempo a falsidade de informações constantes na 

proposta, ficarão, sócio e abonadores sujeitos às penalidades cominadas 

neste Estatuto e Regimento Interno.  

§2º. A diretoria por maioria simples de seus membros poderá submeter a 

decisão do Conselho Deliberativo a recursa de futuro associado que não 

possui certidão negativa criminal estadual e federal. A referida certidão 

poderá a critério da Diretoria na analise de novos associados ser solicitada 

quando então será obrigatória a sua apresentação.   

 

Art. 17. Os sócios que espontaneamente se desligarem do Clube e 

pretenderem, em qualquer tempo, o seu reingresso, ficarão sujeitos ao 

processo de admissão em vigor.  

 

Art. 18. O Sócio Contribuinte, Departamento de Contribuintes Individuais, 

Departamento Feminino, Sócios Contribuintes Remidos, Contribuinte 

Individual Universitário, Sócio Contribuinte Funcional  que deixar de pagar 

as taxas e contribuições por três meses consecutivos ou alternados será 

demitido do quadro social.  

 

Art. 19. O Sócio Quotista Especiais, Sócios Quotistas Remidos, Sócios 

Quotistas, Sócios Beneméritos e Sócios Honorários que deixarem de pagar 

as taxas, chamadas de capital, contribuições e/ou mensalidades por dois 

meses consecutivos ou alternados ficará imediatamente suspenso do 

direito de frequentar o Clube, o que se aplica inclusive a seus 

dependentes, sem qualquer necessidade de intimação preliminar, e será 
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se acumularem tres mensalidades em aberto, demitido do quadro social, 

observando-se o disposto nos artigo 20 e 21 deste Estatuto.  

 

SEÇÃO II  

DA PERDA DA QUOTA POR INADIMPLÊNCIA  

Art. 20. O Clube deverá observar os procedimentos abaixo relacionados 

no caso de inadimplência para a PERDA DA QUOTA: 

I - Deixando de pagar três mensalidades consecutivas ou não, o sócio 

mesmo sem direito de frequentar o Clube continuará responsável pela 

taxa de manutenção nos meses vincendos até a alienação ou perda da 

quota. 

II - Se se acumularem três prestações consecutivas ou não, o sócio será 

notificado, concedendo-lhe o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias 

para que esse venha remir o débito, e, ato contínuo entrará em listagem 

de inadimplentes definitiva, cujo pagamento poderá ocorrer com os 

acréscimos legais de juros, estes à base de 1% (um por cento) ao mês, 

correção monetária, com base no índice da Tabela da Corregedoria de 

Justiça de Minas Gerais, publicada mensalmente no Diário do Judiciário de 

Minas Gerais e multa de 2% (dois por cento). 

§1º. Não sendo regularizada a situação inadimplente no prazo retro 

mencionado, o Clube publicará edital de hasta pública para a venda à 

melhor proposta apresentada, no mínimo 60% (sessenta por cento) do 

preço da quota fixada em diretoria, e com o produto da venda ser 

liquidado junto à tesouraria o débito pendente, devolvendo ao quotista o 

valor que sobrar abatido do custo para a hasta pública; 
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§2º. O sócio que for excluído por inadimplência, não poderá, nos 

próximos três (03) anos, frequentar as dependências do Clube Centenário 

de Formiga, sob qualquer hipótese. 

 

Art. 21. As notificações tratadas nesta artigo referem-se à comunicação de 

início de procedimento, convocação, defesa, bem como seus respectivos 

editais, e deverão ser emitidas com base no endereço do interessado, 

constante nos cadastros do Clube e entregues: 

I - por via postal com Aviso de Recebimento - AR, sendo o interessado 

considerado notificado, mesmo que o AR não tenha sido recebido 

pessoalmente por ele, mas em seu domicílio por terceiro, tais como 

esposa, filho, parente, porteiro do prédio, dentre outros, ou; 

II - em mãos, quando entregue ao interessado pessoalmente e colhida a 

devida ciência. 

§1º. Quando o interessado não quiser receber a notificação ou ocorrendo 

à devolução da notificação com AR, estando o mesmo em local incerto e 

não sabido, será providenciada, a publicação de edital em jornal local e 

sua afixação na sede social e sede campestre. 

§2º. O Edital publicado com a finalidade de comunicação de início de 

procedimento, convocação, defesa, deverá conter obrigatoriamente as 

iniciais do nome do associado e o número da quota. 

 

Art. 22. A esposa ou companheira não figurará como dependente do 

marido ou companheiro, porque são titulares de direitos e deveres em 

igualdades de condições, segundo o disposto no art. 226, parágrafo 5º, da 

Constituição Federal. Entretanto, continuarão sendo inscritas nos 
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assentamentos do Clube como dependentes, para efeito de controle 

interno. Elas poderão votar e ser votadas, desde que seu marido ou 

companheiro não estejam concorrendo a cargos diretivos no Clube no 

mesmo pleito. 

 

Art. 23. O cônjuge de Sócio Quotista Especial, Quotista Remido ou 

Quotista que, na separação judicial ou divórcio, não ficar com a quota e 

for o detentor da guarda dos filhos menores, poderá frequentar o Clube 

até que o último dos filhos em conjunto complete 21 (anos) anos de idade. 

§ 1º. O cônjuge enquadrado nas condições previstas neste artigo pertence 

à categoria de Contribuinte Individual, sem direito a dependentes e sujeito 

ao pagamento de taxa de manutenção equivalente a 75% (setenta e cinco 

por cento) da mensalidade devida pelo Sócio Quotista. 

§ 2º. A alienação ou caducidade do quota do Sócio Quotista Especial, 

Quotista Remido ou Quotista importa na perda de direito acima descrito 

do ex-cônjuge. 

 

Art. 24. Falecendo o Sócio Contribuinte, o cônjuge sobrevivente 

permanece com direito de frequentar o Clube enquanto durar a viuvez, 

ficando o cônjuge sobrevivente sujeito à taxa de manutenção. 

 

SEÇÃO III 

DO FREQÜENTADOR TEMPORÁRIO  
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Art. 25. SÃO FREQUENTADORES TEMPORÁRIOS pessoas admitidas a 

frequentar o Clube por períodos determinados, não possuidoras de 

quotas ou títulos. 

§1º. Considera-se Frequentador Temporário, dentre outros que este 

estatuto ou a diretoria definir, o detentor de cargo ou função de chefia de 

empresas públicas, sociedades de economia mista, órgãos da 

administração direta, indireta e fundacional, gerência de instituições 

financeiras, cargos ou funções cujo detentor não seja natural de Formiga e 

que, por sua natureza, seja transitório. 

§2º. O período de frequência do Frequentador Temporário é de 180 (cento 

e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período por uma vez, 

mediante requerimento do interessado, salvo situações Especiais, previstas 

neste Estatuto ou a critério da diretoria. 

§3º. Os Frequentadores Temporários se equiparam aos associados em 

geral, para efeito de admissão, inscrição de dependentes e de aplicação 

das penalidades previstas neste Estatuto. 

§4º. O Frequentador Temporário está sujeito ao pagamento de: 

I - Taxa de admissão, a ser fixada pela Diretoria, observado o período 

provável de freqüência, à exceção de casos especiais definidos neste 

estatuto. 

II - Taxa de manutenção de valor correspondente à paga pelo sócio 

contribuinte. 

 

 

CAPÍTULO V  
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DOS DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS  

 

Art. 26. Constituem direitos dos sócios, observadas as restrições 

estatutárias:  

I - frequentar as instalações do Clube, salvo quando requisitadas por 

autoridades ou cedidas a terceiros;  

II - participar das promoções sociais, culturais e esportivas; 

III - recorrer aos poderes do Clube na defesa dos seus direitos;  

IV- requerer a inclusão de dependentes;  

V – participar das reuniões da Assembléia Geral em que possuir direito a 

voto;  

VI - votar e ser votado, observadas as limitações legais e estatutárias para 

cada categoria de associado.  

VII - Trazer ao Clube Centenário seus convidados, por eles apresentados e 

sob sua inteira responsabilidade, desde que residam fora da cidade de 

Formiga e aqui estejam como visitantes, mediante convites anteriormente 

distribuidos e utilização fixadas a critério da diretoria; 

VIII - Solicitar, em requerimento de um mínimo de 50 (cinquenta) 

assinaturas de sócios de qualquer categoria, devidamente fundamentado, 

dirigido ao Presidente, a convocação do Conselho Deliberativo para 

apreciar assunto de interesse social expressamente declarado. 

§1º. O sócio que trouxer convidado será responsável pelos danos materiais 

e/ou morais porventura causados por este ao Clube Centenário e/ou seus 

associados, na forma deste Estatuto. 
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§2º. O sócio responsável pelo infrator será automaticamente suspenso e 

somente poderá frequentar as dependências do Clube Centenário, após 

quitar os valores apurados e suportados pelo Clube Centenário de 

Formiga. 

§ 3º - O convidado infrator, além de ser advertido por escrito pela 

Diretoria, não mais poderá voltar a frequentar as dependências do Clube 

Centenário. 

§ 4º - A admissão de convidado residente em Formiga, em casos 

especiais, fica a critério da Diretoria, mediante pagamento de taxa 

previamente estipulada. 

 

Art. 27. São Direitos Privativos dos Sócios Quotistas, Quotistas Especiais e 

Quotistas Remidos. 

a - Constituir as assembleias gerais, votarem e serem votados; 

b - Abonar pedidos de inscrição de novos sócios; 

c - Resolver sobre a dissolução da sociedade, deliberando sobre a 

aplicação dos bens e direitos do Clube; 

d - Solicitar, em requerimento fundamentado, subscrito por 10% (dez por 

cento) dos Sócios Quotistas, Quotistas Especiais e Quotistas Remidos, a 

convocação da Assembleia Geral, para apreciar assunto de relevante 

interesse social, expressamente declarado; 

e - Integrar a Comissão Fiscal, a Diretoria e o Conselho Deliberativo, 

votando e sendo votado. 

 

Art. 28. Constituem deveres dos sócios:  
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I - cumprir e fazer respeitar as normas deste Estatuto e dos regimentos, 

regulamentos e resoluções dos poderes constituídos do Clube;  

II – ajudar o Clube a cumprir suas finalidades;  

III – zelar pelo patrimônio do Clube;  

IV - comportar-se de maneira adequada nas dependências do Clube, 

respeitando os membros da Diretoria e do  Conselho Deliberativo, demais 

associados e empregados do Clube;  

V- acatar as determinações do Conselho Deliberativo, da Diretoria ou de 

seus prepostos, no exercício de suas funções;  

VI - apresentar, sempre que exigido, a carteira ou documento que 

comprove a sua condição de sócio e de frequência ao Clube;  

VII - pagar pontualmente as taxas e outras contribuições estipuladas pelos 

poderes constituídos do Clube;  

VIII - requerer exclusão de dependentes, no prazo de trinta dias contados 

da ocorrência do fato que a determinou;  

IX- solver débitos de qualquer natureza para com o Clube, no prazo de 

trinta dias contados da data de recebimento da notificação.  

X) Tratar com educação e urbanidade os funcionários e todos que 

frequentam do Clube; 

XI) Contribuir para o progresso e o prestígio do Clube, sendo vedado 

denegrir a imagem do Clube, da Diretoria ou Conselho Deliberativo; 

XII) Conduzir-se com a devida compostura e decência nas dependências 

do Clube; 
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XIII) Indenizar prejuízos materiais que causar, no prazo fixado pela 

Diretoria, nunca superior a 120 (cento e vinte) dias; 

XIV) Respeitar e cumprir as disposições deste Estatuto, do Regimento 

Interno e das demais normas criadas pela Diretoria; 

XV) Manter seu endereço residencial atualizado junto à secretaria do 

clube, sendo responsabilidade do associado comunicar eventuais 

mudanças sob pena de ser considerado valido o endereço cadastrado 

anteriormente. 

 

Art. 29. São deveres exclusivos dos sócios Quotistas, Quotistas Especiais e 

Quotistas Remidos: 

a) Desempenhar fiel e honradamente os cargos ou funções para os quais 

forem eleitos ou designados; 

b) Atender as chamadas de capital, nos prazos fixados pela Diretoria, para 

aquisição de bens ou realização de obras. 

 

Art. 30. O sócio que se ausentar da Cidade de Formiga por mais de seis 

meses poderá requerer licença à Diretoria, nos termos de disposição 

específica do Conselho Deliberativo.  

Parágrafo Único. Durante a licença, o sócio e seus dependentes terão os 

seus direitos suspensos.  

 

CAPÍTULO VI  

DAS PENALIDADES 
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Art. 31. O sócio estará sujeito às seguintes penalidades:  

I - advertência escrita;  

II - multa;  

III - suspensão;  

IV- eliminação; 

V - exclusão.  

§1º. Nenhuma pena será aplicada sem a ciência prévia do sócio quanto à 

falta que lhe é imputada, sendo-lhe facultado o direito a plena defesa, em 

processo disciplinar.  

§2º. A punição, mesmo em caráter preventivo, não isenta o sócio do 

pagamento das taxas e contribuições devidas ao Clube até o término do 

processo disciplinar definido no Regimento Interno do Clube e não 

poderá a sua quota social ser alienada a terceiros até o final da tramitação 

do procedimento ou até o final do cumprimento integral da penalidade 

aplicada. 

 

Art. 32. Das decisões contidas nos procedimentos administrativos caberá 

recurso ao Conselho Deliberativo se for do interesse do Associado, 

devendo ser observado a forma e prazo de interposição estabelecidos no 

Regimento Interno do Clube. 

 

CAPÍTULO VII  

DOS PODERES CONSTITUÍDOS DO CLUBE 
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Art. 33. São poderes constituídos do Clube: 

I - a Assembleia Geral; 

II - o Conselho Deliberativo;  

III - a Diretoria; 

IV-a Comissão Fiscal;  

V- as Comissões Permanentes.  

 

SEÇÃO I  

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 34. A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios titulares, 

capazes, que estejam em pleno gozo de seus direitos, observadas as 

restrições previstas em lei e neste Estatuto.  

 

Art. 35. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, a cada três anos, 

no mês de novembro, para eleger membros do Conselho Deliberativo e 

da Diretoria nos termos dos arts. 65 a 83 deste Estatuto,  e, 

extraordinariamente, quando necessário, para deliberar sobre:  

I - destituição de membros do Conselho Deliberativo e Diretores;  

II - alteração do Estatuto Social e/ou alteração do regimento interno;  

III - extinção da Sociedade;  

IV – Ou outra causa de interesse relevante e de urgência que envolva a 

coletividade do Clube Centenário de Formiga e não contemplada pelo 

presente Estatuto.   
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Art. 36. As reuniões da Assembléia Geral ordinária e extraordinária serão 

convocadas com antecedência mínima, de quinze dias corridos, mediante 

aviso afixado na Sede Social e Campestre do Clube e no minimo duas 

publicações em jornal de circulação local:  

I - pelo Presidente do Conselho Deliberativo;  

II - pelo Presidente da Diretoria;  

III – por 10% (dez por cento) dos sócios quotistas especiais, quaotistas 

remidos ou quotistas.  

 

Art. 37. As Assembleias Gerais reunir-se-ão, em primeira convocação, com 

a presença da maioria absoluta de seus membros e, em segunda 

convocação, com qualquer número de sócios com direito a voto, 

deliberando pela maioria simples dos presentes, exceto em caso de 

extinção da sociedade, quando será necessária a aprovação da maioria 

absoluta dos sócios titulares.  

 

SEÇÃO II  

DO CONSELHO DELIBERATIVO 

 

Art. 38. O Conselho Deliberativo do Clube é constituído por Conselheiros 

Natos e Conselheiros Eleitos:  

I – Os Conselheiros Natos são:  

a -os Ex-Presidentes do Clube;  
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b -os Sócios Beneméritos;  

c -os Ex-Presidentes do Conselho Deliberativo;  

II – Por 07 (sete) Conselheiros Eleitos escolhidos entre os Sócios Quotistas, 

Quotistas Especiais e Quotistas Remidos. 

§1º. Vindo o associado ex-presidente a alienar sua quota, fica suspensa a 

sua condição de Conselheiro Nato, até que readquira a condição de Sócio 

Quotista. 

§2º. O Presidente do Conselho Deliberativo fica isento do pagamento da 

taxa de mensaliade correspondente a sua cota enquanto perdurar o seu 

status de Presidente. Os demais Consleheiros Eleitos terão um desconto 

de 50% no pagamento da taxa de mensaliade correspondente a sua cota 

enquanto perdurar o seu status de Conselheiro Eleito. 

 

Art. 39. O Conselho Deliberativo será dirigido por uma Mesa Diretora 

composta de um Presidente, um Vice presidente, um Primeiro Secretário e 

um Segundo Secretário.  

 

Art. 40 - A primeira reunião do Conselho Deliberativo, em seguida à sua 

eleição, ocorrerá para a eleição da sua Diretoria, será convocada pelo 

Presidente do Clube, no prazo de 15 (quinze) dias após a posse dos 

membros. 

§1º. A reunião de que trata este artigo será aberta e dirigida pelo 

Presidente do Clube Centenário, até que seja eleito e empossado o 

Presidente do Conselho Deliberativo, quando lhe será transferida a 

presidência dos trabalhos. 
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§2º. Em caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho 

Deliberativo, procede-se a eleição para seu preenchimento, ficando o 

exercício do substituto eleito limitado ao tempo que faltar para ser 

completado o mandato. 

 

Art. 41. Pederá o seu mandato o Conselheiro Eleito que deixar de 

comparecer a três reuniões, sucessivas ou não, sem causa justificada. Os 

conselheiros natos só perdem essa condição se alienarem a quota ou se 

perderem o exercicio direto do gozo da capacidade civil. 

§1º. Serão consideradas justificadas as faltas do Conselheiro Eleito às 

reuniões para as quais tenha sido regularmente convocado, desde que as 

razões indicadas sejam formalmente comprovadas dentre 48 (quarenta e 

oito) horas por atestado médico ou respectivo documento legal, 

protocolado na Sede Administrativa do Clube Centenário, nos seguintes 

casos: 

I. por motivo de doença; 

II. falecimento de cônjuge, companheiro, ascendentes e descendentes, 

madrasta ou padrasto, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos; 

III. comparecimento a audiência ou qualquer outra convocação feita por 

autoridade judiciária ou policial, pelo tempo em que a tarefa estiver sendo 

exercida; 

IV. impedimento de locomoção no trajeto até a sede do Clube Centenário 

de Formiga, ou ao local onde ocorrer a reunião; 

V. caso fortuito ou força maior, devidamente justificado. 
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§2°. Para o conselheiro eleito que, no prazo regimental, não se manifestar 

sobre sua participação em reunião para a qual foi regularmente 

convocado, será atribuída falta não justificada. 

§3°. Os casos de faltas não previstos neste item serão apreciados e 

deliberados na reunião seguinte do Conselho Deliberativo abonando ou 

não a falta do Conselheiro desde que realizado a devida justificação. 

 

Art. 42. O Conselho Deliberativo é convocado por seu Presidente, por 

iniciativa própria de no minimo cinco conselheiros ou por solicitação do 

Presidente do Clube, com antecedência mínima de 3 (três) dias 

consecutivos, nos seguintes casos: 

I - ordinariamente no mês de dezembro de cada ano, para as finalidades 

de julgar as contas anuais do Clube Centenário de Formiga. 

II - extraordinariamente, sempre que for necessário e para julgamento de 

recursos dos associados em decisão de processo administrativo. 

III- No ano que não houver eleição, o Conselho se reunirá no mês de 

novembro para julgar as contas da entidade, devidamente acompanhadas 

de relatórios e parecer da Comissão Fiscal ou da auditoria independente. 

 

Art. 43. O Conselho Deliberativo reúne-se em primeira convocação com a 

presença mínima de 7 (sete) membros, não considerando neste número 

os conselheiros que também fazem parte da Diretoria do Clube, e, em 

segunda convocação, com qualquer número, uma hora após. 
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Art. 44. O Presidente do Conselho, seja qual for a matéria objeto da 

convocação, pode, no momento que considerar oportuno, submeter 

temas diferentes à deliberação dos presentes, desde que: 

I - Sejam do interesse relevante do Clube em caso de urgência; 

II - Refiram-se a caso para cuja solução não haja dispositivo expresso 

neste Estatuto. 

 

Art. 45. Todos os casos são resolvidos por maioria de votos, ressalvadas as 

restrições estatutárias, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, 

quando não se tratar de eleição. 

Parágrafo único. O Conselheiro não participa de reunião em que a matéria 

a ser decidida seja de seu interesse, a não ser se convocado para prestar 

esclarecimento. 

 

Art. 46. A ordem dos trabalhos deve ser estabelecida pelo Presidente no 

início de cada reunião. 

 

Art. 47. As deliberações de cada reunião do Conselho Deliberativo são 

registradas em ata redigida pelo Secretário e assinada pelos Conselheiros 

presentes. 

 

Art. 48. Compete ao Conselho Deliberativo:  
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I – eleger seu Presidente, vice-presidente, 1º Secretário, 2º secretário e os 

membros da Comissão Fiscal do Clube, ou proceder a contratação de 

empresa a prestar a assessoria como conselho fiscal;  

II - julgar anualmente as contas da Diretoria, que serão acompanhadas de 

relatórios do Presidente e de parecer da Comissão Fiscal ou empresa de 

auditoria independente e preventiva;  

III - conferir títulos de Sócio Benemérito e Honorários, observadas as 

condições estabelecidas neste Estatuto;  

IV - conhecer e julgar os recursos voluntários interpostos contra atos e 

decisões administrativas da Diretoria;  

V -fixar, por proposta da Diretoria, o valor mínimo da quota e o valor da 

taxa de mensalidade e outras contribuições;  

VI - manifestar-se sobre a reforma deste Estatuto e do Regimento Interno 

do Clube a ser submetida à Assembléia Geral;  

VII – eleger os membros de sua Mesa Diretora;  

VIII-elaborar e alterar o seu Regimento Interno;  

IX - autorizar, mediante proposta da Diretoria, a alienação ou oneração de 

bens imóveis de propriedade do Clube ou aquisição de outros bens 

imóveis;  

X - eleger os membros em caso de vacância de titulares e de suplentes do 

Conselho Deliberativo;  

XI- conceder comendas propostas pela Diretoria;  

XII - autorizar a execução de novas obras e serviços nas dependências do 

Clube, assim como a contratação de  empréstimos financeiros, cujos 
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valores sejam superiores a 150 salários minimos vigentes à epoca do 

emprestimo;  

XIII – examinar e julgar procedimentos contra membros atuais da 

Diretoria;  

XIV – deliberar sobre planos e estratégias do Clube;  

XV - resolver os casos em que forem omissos este Estatuto ou o 

Regimento Interno.  

XVI - No prazo de 10 (dez) dias antes da data da eleição, homologar ou 

indeferir, total ou parcialmente, as chapas apresentadas para registro. 

Ocorrendo impugnação parcial de chapa, dar prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para substituição do candidato ou candidatos. Não cumprida tal 

providência, indeferir a chapa em sua totalidade. 

 

Art. 49. Imposta ao Diretor ou Conselheiro a pena de suspensão que 

importe na perda do cargo, ou proposta a exclusão do quadro social, a 

matéria deverá ser remetida para deliberação da Assembleia Geral, 

podendo o Conselho Deliberativo suspender o Diretor ou o Conselheiro 

de suas funções até que aquela se manifeste.  

§1º. Ocorrendo vacância de Conselheiro Eleito, o Presidente do Conselho 

Deliberativo no prazo de 5 (cinco) dias utéis deverá indicar nome que 

julgar merecedor de ocupar o referido cargo, submetendo-o a votação e 

aprovação pela maioria simples dos presentes da próxima reunião do 

Conselho Deliberativo, e se aprovado assumirá o mandato pelo prazo 

remanescente do cargo vago. 
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Art. 50. As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas mediante 

ofício protocolizado, mensagem eletrônica via e-mail o outro meio 

eletrônico previamente escolhido pelo Direitor e Conselheiro e ainda 

edital afixado no quadro de avisos do Clube.  

 

SEÇÃO III  

DA DIREITORIA 

 

Art. 51. A Diretoria do Clube, é composta de 08 (oito) membros, assim 

constituída: Presidente, Vice-Presidente, Diretor de Patrimônio, 1º 

Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro e Diretor Social.  

§1º. Serão nomeados pela diretoria 04 (quatro) Diretores de Esporte, 

dentre o quatro de sócios quotistas, que serão responsáveis pela Sede 

Campestre do Clube e pelas atividades de ginástica da sede social. 

§2º. As vagas que se verificarem durante o mandato, exceto a presidência, 

serão preenchidas pela Diretoria, submetendo-se os nomes indicados à 

apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo, no prazo máximo 15 

(quinze) dias. 

§3º. O Conselho Deliberativo deve pronunciar-se sobre a indicação da 

Diretoria no prazo de 30 (trinta) dias. Caso não o faça, considerar-se-á 

aceita. 

§4º. O mandato do novo diretor tem duração pelo tempo de mandato 

que faltava ao diretor substituído. 
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§5º. São inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 

2º (segundo) grau ou por adoção, dos ocupantes dos cargos da Diretoria 

e Conselho Deliberativo.  

§6º. Os cargos de Diretores somente poderão ser ocupados por Sócios 

Quotistas Especiais, Sócios Quotistas Remidos ou Sócios Quotistas que 

integrem o quadro social do Clube por, no mínimo, oito anos.  

§7º. O sócio não poderá integrar mais de uma chapa.  

 

§8º. A Diretoria reunir-se-á quinzenalmente em sessões ordinárias e, 

quando necessário, em sessões extraordinárias semanais convocadas pelo 

Presidente ou pela maioria absoluta de seus membros.  

§9º. As decisões da Diretoria serão tomadas por maioria simples, 

presentes no mínimo cinco diretores.  

§10º. Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas, que levarão a 

assinatura dos presentes.  

§11º. Qualquer associado poderá solicitar o comparecimento nas reuniões 

da Diretoria, através de requerimento por escrito, desde que o faça com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data da reunião. 

§12º. A Diretoria poderá limitar o número de pessoas presentes na reunião 

em decisão fundamentada, caso o recinto não comporte o número de 

pessoas presentes. 

§13º. O Presidente e o 1º tesoureiro ficam isentos do pagamento da taxa 

de mensalidade correspondente a sua cota enquanto perdurar o seu 

status de diretor. Os demais membros da Diretoria terão um desconto de 
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50% no pagamento da taxa de mensaliade correspondente a sua cota 

enquanto perdurar o seu status de diretor. 

 

Art. 52. Compete à Diretoria:  

I – dirigir o Clube, administrar-lhe os bens e promover, por todos os 

meios, o seu engrandecimento;  

II - elaborar e propor alteração no Regimento Interno do Clube; 

III - fazer cumprir as disposições deste Estatuto, do Regimento Interno e 

dos regulamentos do Clube, bem como suas próprias resoluções e as do 

Conselho Deliberativo;  

IV - avaliar, mensalmente, mediante o exame do balancete patrimonial, a 

situação financeira do Clube, as demonstrações de execução 

orçamentária, fluxo de caixa, disponibilidade financeira e programas de 

investimentos;  

V - deliberar, fundamentadamente, sobre a admissão de sócios;  

VI - propor ao Conselho Deliberativo a concessão de títulos de Sócio 

Benemérito;  

VII –manter a ordem e zelar pela correção de tratamento e pela 

urbanidade nas relações entre sócios;  

VIII - determinar o fornecimento à Comissão Fiscal de balancetes e outros 

elementos para exame, espontaneamente ou mediante solicitação da 

Comissão;  

IX – propor o valor da quota;  
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X - autorizar a execução de obras e serviços nas dependências do Clube, 

observados os processos de consulta de preços e a escolha da proposta 

que melhor atenda aos interesses do Clube, assim como a contratação de 

empréstimos financeiros, até o limite de cento e cinquenta salários 

minimos;  

XI - autorizar a alienação de objetos e de materiais imprestáveis ou 

desnecessários ao Clube, por meio de concorrência, sempre que possível;  

XII - autorizar a cobrança de ingressos dos sócios, em casos especiais;  

XIII- fixar o valordas taxas a serem cobradas por serviços e transferências 

de quota, não excedendo esta ao limite de trinta por cento do valor venal 

da quota fixada pelo Conselho Deliberativo;  

XIV -delegar competência a terceiros, em casos especiais; 

XV - propor ao Conselho Deliberativo a concessão de comendas; 

XVI – proceder a apuração, conhecer e julgar como Comissão de 

Disciplina os procedimentos contra sócios do Clube; 

XVII - publicar o balanço patrimonial anual em pelo menos um jornal de 

grande circulação local, na revista e no sítio eletrônico do Clube, bem 

como assegurar a divulgação de documentos e informações relativos à 

prestação de contas e gestão, na forma da lei. 

XVIII – Proceder a contratação da sua confiaça de assessoria contabil e 

juridica para funcionar como órgãos de assessoria e cujas atribuições, 

composição, competência e prazo de duração são fixados no ato de 

contratualização. 
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XIX – Fica a criterio da Diretoria descriminar em reunião especifica para tal 

finalidade os horarios de funcionamento e uso de todos os espaços e 

atividades prestadas pelo Clube.  

 

Art. 53. Compete ao Presidente:  

I –representar o Clube em juízo ou fora dele;  

II - presidir as sessões da Diretoria, com direito a voto somente nos casos 

de empate;  

III - assinar os editais de convocação da Assembleia Geral e convocar o 

Conselho Deliberativo e a Diretoria;  

IV- organizar o relatório anual, acompanhado do balanço e de parecer da 

Comissão Fiscal, e submetê-lo à apreciação do Conselho Deliberativo;  

V- decidir, em casos de caráter urgente, não previstos nos diplomas 

normativos do Clube, e dar conhecimento do seu ato à Diretoria, na 

primeira reunião seguinte à ocorrência;  

VI - assinar, diplomas e outros documentos semelhantes;  

VII - assinar, com o 1º Tesoureiro, documentos relativos às finanças do 

Clube e movimentações financeiras;  

VIII -admitir e demitir empregados do Clube.  

VIII – contratar para lhe assessorar uma Assessoria Juridica e uma 

Assessoria Contabil.   

Parágrafo Único. Autorizado pela Diretoria, em casos especiais, poderá o 

Presidente delegar poderes para o exercício de suas atribuições.  
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Art. 54. Compete ao Vice-presidente:  

I - substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos ou na vacância 

do cargo;  

II – coordenar a área administrativa do Clube;  

III - supervisionar as compras de bens de uso do Clube bem como as 

atividades de seu almoxarifado.  

 

Art. 55. Nos casos de falta ou impedimento do Presidente e do Vice-

presidente, assumirá a presidência o Diretor escolhido por seus pares.  

 

Art. 56. Compete ao 1º Secretário:  

I – supervisionar os trabalhos da Secretaria;  

II – secretariar e assinar as atas das reuniões da Diretoria. 

III - Ter sob sua responsabilidade a guarda dos livros da sociedade e 

superintender os serviços da secretaria, organizando e mantendo em boa 

ordem os arquivos e fichários do Clube; 

IV- Elaborar o relatório anual a ser apresentado ao Conselho Deliberativo; 

V - Substituir o Vice-presidente nos seus impedimentos ou vacância. 

 

Art. 57. Ao 2º Secretário compete auxiliar o 1º Secretário e substituí-lo nas 

suas faltas, impedimentos e vacância. 

 

Art. 58. Compete ao 1º Tesoureiro:  
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I – dirigir os serviços e arrecadação e as despesas do Clube, respeitado o 

orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo;  

II – supervisionar os serviços da Tesouraria;  

III - zelar pela conveniente guarda dos valores e pertences do Clube;  

IV - apresentar à Diretoria, mensalmente ou sempre que lhe forem 

solicitados, balancete demonstrativo da receita e da despesa, quadro 

demonstrativo do movimento de sócios e outras informações relativas a 

seu setor;  

V - assinar, com o Presidente, documentos relativos às finanças do Clube e 

movimentações financeiras.  

I - Processar a arrecadação de toda a receita do Clube e efetuar os 

pagamentos de todas as despesas devidamente autorizadas pela 

Diretoria; 

II - Recolher aos bancos designados os valores recebidos diretamente, no 

primeiro dia útil subsequente; 

III - Assinar com o Presidente os cheques e documentos pertinentes à 

tesouraria do Clube; 

IV - Zelar pela escrituração do movimento financeiro, encaminhando os 

balancetes de receita e despesa, mensalmente, à Diretoria. 

V - Ter em boa guarda e fiscalização os documentos pertinentes às 

finanças do Clube;  

VI - Assinar recibos e dar quitação; 

VII - Ter sob sua responsabilidade o controle do fluxo financeiro do Clube. 
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Art. 59. Compete ao Segundo Tesoureiro auxiliar o Primeiro Tesoureiro em 

suas funções e substituí-lo nas suas faltas, impedimentos e vacância. 

 

Art. 60. Aos Diretores de esportes, em número de 04 (quatro), compete: 

I - Organizar e dirigir todas as atividades esportivas da Sede Campestre do 

Clube; 

II - Supervisionar e prover a utilização das dependências e de material 

esportivo da Sede Campestre; 

III - Organizar escalas para todos os esportes, bem como o regulamento 

esportivo, de acordo com a Diretoria; 

IV - Supervisionar as atividades de ginástica da sede social. 

 

Art. 61. Ao Diretor Social compete: 

I - Dirigir e organizar todas as festividades e solenidades da Sede Social e 

da Sede Campestre, de acordo com a Diretoria, sempre com a finalidade 

de elevar o nome do Clube e satisfazer a vontade e necessidade coletiva 

dos associados; 

II - Promover os meios para maior sociabilidade e boa camaradagem 

entre os associados. 

III - Expedir os convites para festas e solenidades promovidas pelo Clube, 

observando as normas estatutárias. 

IV - Promover ações no intuito de propiciar cada vez mais a interação 

entre os associados. 
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Art. 62. Ao Diretor de Patrimônio compete: 

I - Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio imobiliário 

(imóveis, móveis, máquinas, equipamentos e ferramentas) e das áreas 

verdes do Clube; 

II - Propor à Diretoria a realização de reformas, modificações, alterações e 

edificações novas no Clube. 

III - Acompanhar a realização de obras de qualquer espécie no Clube; 

IV - Coordenar e supervisionar o almoxarifado do Clube; 

V - Coordenar e supervisionar concorrências e licitações para aquisição de 

material e serviços. 

 

Art. 63. Poderá perder o mandato o Diretor que: 

I - Eleito, não entrar em exercício dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sem 

causa justificada; 

II - Deixar de comparecer a três reuniões, sucessivas ou não, sem causa 

justificada, aplicando neste caso o disposto neste Estatuto no artigo 41 e 

seus parágrafos; 

III - Deixar, reiteradamente, de cumprir as tarefas próprias do seu cargo; 

IV - Não estiver em pleno gozo de seus direitos sociais, por transgressão 

das normas deste Estatuto; 

V - For condenado pela prática de crime contra o patrimônio, os 

costumes, contra a vida, por crimes hediondos ou equiparados a estes, 

com decisão transitada em julgado; 
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VI - Praticar ato que configure abuso de autoridade como Diretor, 

mediante encaminhamento do expediente próprio pela Diretoria. 

 

Art. 64. Terá o seu mandato suspenso o Diretor que: 

I - Candidatar-se a cargo público eletivo, pelo prazo fixado pela legislação 

eleitoral; 

II - Estiver respondendo a processo penal por crime contra o patrimônio, 

os costumes, a vida e por tráfico de entorpecentes; 

III - Praticar ato que configure abuso de autoridade como Diretor, a 

critério do Conselho Deliberativo, inclusive quanto ao período de 

suspensão, mediante encaminhamento do expediente próprio pela 

Diretoria. 

 

SEÇÃO IV  

DA COMISSÃO FISCAL E DAS COMISSÕES PERMANENTES  

Art. 65. A Comissão Fiscal, órgão autônomo e independente, eleita 

trienalmente pelo Conselho Deliberativo no mês de janeiro, na forma 

regulamentar, é composta de três membros titulares e três suplentes.  

§1º. Na eleição da Comissão Fiscal, serão adotadas as mesmas regras, 

critérios e prazos relativos à eleição dos membros da Diretoria, 

procedendo-se às necessárias adaptações.  

§2º. É vedado aos membros titulares e suplentes da Comissão Fiscal o 

exercício de cargo ou função em  Entidade de Administração do Desporto.  



44 
 

§3º. A Comissão Fiscal eleita tomará posse na mesma reunião em que se 

proceder a sua eleição, e o exercício de seu mandato terá início no dia 

seguinte a eleição. 

§4º. A comissão terá um Presidente escolhido por seus pares dentre seus 

membros e seu funcionamento deverá seguir normas contidas em seu 

Regimento Interno.  

§5º. Na falta de chapa inscrita, vacância ou renúncia de mais de dois 

membros do Conselho Fiscal ficará o Conselho Deliberativo  autorizado a 

determinar a Diretoria que providencie contratação de uma empresa 

especializada em auditoria preventiva independente que terá os poderes, 

direitos e deveres do Conselho Fiscal. 

 

Art. 66. Compete à Comissão Fiscal, ou na sua ausência à  empresa 

especializada em auditoria preventiva independente:  

I -examinar os livros e balancetes do Clube;  

II - examinar toda a escrituração do Clube e as contas apresentadas pela 

Diretoria;  

III – emitir pareceres sobre os documentos a que se refere o inciso II deste 

artigo, para subsidiar sua apreciação pelo Conselho Deliberativo da 

aprovoção ou não das contas da Diretoria.  

 

CAPÍTULO VIII  

DAS ELEIÇÕES 

Art. 67. Os integrantes do Conselho Deliberativo e a Diretoria do Clube 

Centenário de Formiga serão eleitos para um mandato de três anos, na 
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mesma eleição, em uma única cédula, permitidas reeleições, exceto para o 

cargo de Presidente para o qual será permitida apenas uma reeleição 

consecutiva.  

§1º. A eleição será realizada em Assembleia Ordinária convocada para esse 

fim, devendo ocorrer sempre no ultimo domingo de janeiro.  

§2º. A Mesa Diretora e os Conselheiros eleitos tomarão posse e entrarão 

em exercício já investidos em seus cargos perante a Assembléia que os 

elegeu, e o exercício de seu mandato terá início nesta mesma data.  

§3º. Os cargos de Conselheiro Eleitos e da Diretoria  somente poderão ser 

ocupados por Sócio Quotista Especiais, Sócios Quotistas Remidos e/ou 

Sócios Quotistas que tenham integrado o quadro social, por, no mínimo, 

oito anos.  

§4º. O processo eleitoral obedecerá a procedimentos que garantam a sua 

lisura. As eleições se realizarão na Sede Campestre do Clube Centenário.  

§5º. Será assegurado o acesso irrestrito à Assembleia Geral Ordinária, 

destinada a eleger os membros do Conselho Deliberativo e da Direitoria, 

aos candidatos registrados, aos fiscais das chapas concorrentes e à 

imprensa em geral, durante todo o processo eleitoral, especialmente no 

recolhimento e na apuração dos votos.  

§6º. O recolhimento dos votos será feito com o emprego de urna que 

assegure a inviolabilidade do voto.  

§7º. A apuração dos votos será realizada no local de votação, logo após o 

seu recolhimento, facultada a presença dos candidatos registrados, dos 

fiscais das chapas concorrentes e da imprensa em geral.  
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Art. 68. Estão impedidos de candidatar-se os sócios que: 

I - Tiverem sofrido pena de suspensão ou de advertência e multa nos 05 

(cinco) anos imediatamente anteriores à eleição; 

II - Tiverem, em qualquer época, tentado a desagregação da família social, 

a critério do Conselho Deliberativo; 

III – Possuirem condenação em crimes contra a mulher, crimes contra o 

patrimonio privado ou público e crimes hediondos e os crimes por Lei 

equiparados aos crimes hediondos. 

IV - No exercício de cargo de direção do Clube, tiveram as contas 

reprovadas em sua gestão pelo Conselho Deliberativo. 

V - Estar em dia com as suas obrigações junto à Tesouraria do Clube. 

 

Art. 69. As chapas concorrentes formalizarão seu registro na Secretaria do 

Clube até trinta dias antes da data marcada para a eleição.  

 

Art. 70. Somente será recebido e deferido o pedido de registro de chapa 

completa para a Direitoria e Chapa de Conselheiros.  

§1º. Até cinco dias antes das eleições, poderão ser feitas substituições nas 

chapas registradas, exceto no caso de falecimento de candidato, quando a 

substituição poderá ser feita até o início do processo de votação.  

§2º. Da decisão de indeferimento do registro de chapa caberá recurso, no 

prazo de 02 (dois) dias, ao Conselho Deliberativo, que designará reunião 

extraordinária da mesma, para conhecer e julgar o recurso, assegurado o 

direito à ampla defesa e ao devido processo legal.  
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Art. 71. Os votos serão atribuídos às chapas completas.  

 

Art. 72. Não será permitido o voto por procuração.  

 

Art. 73. Cada chapa deve ser registrada na secretaria do Clube, mediante 

requerimento firmado no mínimo pelos candidatos, contendo os nomes e 

cargo de cada um dos seus componentes, em número de 8 (oito), assim 

enumerados: Presidente, Vice-Presidente, Diretor de Patrimônio, Primeiro 

Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro e 

Diretor Social. 

§1º. Para efeito de registro, as chapas devem ser obrigatoriamente 

acompanhadas de autorização escrita de seus integrantes, com firma 

reconhecida. 

§2º. As despesas com reconhecimento de firmas e emissão de certidões 

negativas, quando se fizerem necessárias, serão custeadas pelo 

interessado. 

§3º. As chapas apresentadas serão, após homologadas pelo Conselho 

Deliberativo, afixadas em lugar de destaque na Sede Social e Campestre. 

§4º. Na oportunidade do registro da chapa poderão ser indicados dois 

fiscais, para acompanhamento dos trabalhos de votação e apuração, 

credenciados especificamente para esse fim. 

§5º. É vedado ao associado figurar em mais de uma chapa, para concorrer 

a eleições no Clube. 
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§6º. Não podem candidatar-se, na mesma chapa, parentes consanguíneos 

ou afins, até o 2º grau, em linha reta ou colateral. 

§7º. Estão impedidos de candidatar-se, na mesma chapa ou em chapas 

diversas, os membros da sociedade conjugal, assim entendida aquela 

composta por marido e esposa ou por companheiros admitidos no Clube 

como entidade familiar. 

 

Art. 74. São admitidas substituições de até 2 (dois) candidatos 

componentes de uma chapa, até 72 (setenta e duas) horas antes da data 

marcada para realização das eleições, nos seguintes casos: falecimento, 

renúncia ou desistência, indeferimento de candidatura pelo Conselho 

Deliberativo. 

 

Art. 75. Não é admitida a substituição de chapa completa, ainda que 

negada aprovação pelo Conselho Deliberativo. 

 

Art. 76. O pedido de impugnação de chapa ou de candidato pode ser 

feito por qualquer associado, em documento escrito que esclareça as 

razões da impugnação, protocolado na Secretaria do Clube no prazo de 

72 (setenta e duas) horas a partir de sua fixação em local de destaque, 

sendo remetido ao Conselho Deliberativo para apreciação. 

 

Art. 77. Na data da Assembleia Geral, para fins de eleição, fica 

expressamente proibido o aliciamento de eleitores no recinto do Clube, 

ficando o aliciante sujeito às penalidades estatutárias. 
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Art. 78. Independentemente do número de quotas que possuir, cada sócio 

só terá direito a um voto. 

Parágrafo único - O direito de voto pode ser exercido por qualquer um 

dos membros do casal, o que se apresentar primeiro portando a 

credencial própria. 

 

Art. 79. A Diretoria e o Conselho Deliberativo, em reunião conjunta, 

designarão com antecedência mínima de 08 (oito) dias os membros da 

mesa receptora de votos, a ser constituída por um presidente, um 

secretário, um mesário e dois suplentes. 

Parágrafo único - Não poderão ser credenciados para Mesa Receptora de 

Votos os parentes de candidatos, consanguíneos ou afins, até o 2º grau. 

 

Art. 80. No ato de votar, o associado apresentará sua carteira de sócio 

e/ou documento de identidade, assinará a folha de votação e receberá do 

Presidente ou do Mesário cédula (ou cédulas), tudo rubricado, para o 

exercício do voto. 

§1º. A cédula (ou cédulas) após o exercício do voto deverá ser depositada 

na urna própria existente no local de votação. 

§2º. Encerrada a votação, a mesa receptora se transforma em 

escrutinadora, procedendo à apuração dos votos. 

 



50 
 

Art. 81. Da apuração será lavrada ata circunstanciada, em livro próprio, 

assinada por todos os membros da mesa e fiscais presentes na qual 

constarão, obrigatoriamente: 

I - Nome dos componentes da mesa; 

II - Número dos sócios votantes; 

III - Número de votos em branco; 

IV - Número de votos nulos e anulados; 

V - Resultado da apuração. 

§1º. São nulos os votos: 

I - Dados a chapas não registradas; 

II - Rasurados; 

III - Que identifiquem o eleitor; 

IV - Que contenham expressões, desenhos, traços ou figuras estranhas. 

§2º. Os casos omissos surgidos durante o processo de votação serão 

resolvidos por maioria simples dos membros da mesa diretora dos 

trabalhos, cabendo ao presidente o voto de qualidade para desempate. 

 

Art. 82. Considera-se eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos 

válidos e em caso de empate, a que for encabeçada pelo candidato a 

presidente mais velho. 

 

Art. 83. Ocorrendo a candidatura de chapa única, aprovada pelo Conselho 

Deliberativo, não haverá eleição, apenas a transferência de mandato em 
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reunião conjunta, designada extraordinariamente, entre o Conselho 

Deliberativo e a Diretoria. 

 

Art. 84. Para os casos omissos neste Estatuto, aplica-se subsidiariamente o 

Código Eleitoral Brasileiro. 

 

CAPÍTULO IX  

DAS FONTES DE RECURSOS E APLICAÇÃO 

 

Art. 85. São fontes de recursos para a manutenção do Clube e a 

ampliação do seu patrimônio:  

I - pagamentos, contribuições e doações efetuados pelos sócios ou por 

terceiros;  

II - rendas ou recursos apurados em eventos e promoções diversas;  

III -receitas oriundas de quaisquer atividades lícitas;  

IV- subvenções e repasses diversos.  

V - Taxa de manutenção; 

VI - Taxa de transferência e jóia de admissão; 

VII - Taxas cobradas para realização de convenções, seminários e eventos; 

VIII - Produto de donativos de qualquer natureza; 

IX - Renda de serviços internos; 

X - Produto de venda de bens inservíveis; 
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XI - Produto de venda de quotas de propriedade do Clube; 

XII - Produto das indenizações recebidas a qualquer titulo; 

XIII - Outras rendas, taxas, contribuições ou multas a que estiverem 

obrigados os sócios, os frequentadores temporários, visitantes e outros; 

XIV - A receita com a exploração de atividades comerciais pelo Clube. 

XV - A locação comercial de bens do Clube; 

XVI - Receitas financeiras. 

XVII - Taxas de expediente de secretaria, decorrentes de alterações 

cadastrais de associados e dependentes 

 

Art. 86. Os recursos do Clube e eventual superávit serão aplicados 

integralmente na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos 

sociais.  

 

Art. 87. A realização de obra nova e aquisição de bens duráveis que 

impliquem em aumento de patrimônio e para as quais as receitas não 

forem suficientes dependem de chamada de capital, restrita aos Sócios 

Quotistas, Quotistas Especiais e Quotistas Remidos. 

§1º. A aprovação de obra nova e de aquisição de bens deve ser precedida 

de projetos, orçamentos, demonstração de necessidade, conveniência e 

interesse para o Clube. 

§2º. A chamada de capital deve ser precedida em reunião conjunta do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria, e aprovada por 2/3 dos membos dos 

dois Órgãos. 
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§3º. Nenhuma chamada de capital pode exceder o valor da nova 

aquisição ou da obra a ser realizada. Caso a obra ultrapasse o valor 

orçado, fica admitida a possibilidade de complementação da chamada de 

capital de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor orçado. 

§4º. No caso de a obra ultrapassar em mais de 25% (vinte e cinco por 

cento) o valor orçado, a não ser se decorrente de efeito inflacionário, a 

Diretoria que tiver administrado a obra poderá ser responsabilizada, a 

juízo do Conselho Deliberativo. 

§5º. A obra nova deve ser executada mediante concorrência de preços de 

materiais e serviços, com pelo menos três fornecedores, de modo a que o 

Clube decida pela proposta de menor preço ou pela que for mais 

vantajosa. 

§6º. Aprovada a chamada de capital, os Sócios Quotistas, Quotistas 

Especiais e Quotistas Remidos estão obrigados ao pagamento da 

respectiva quota-parte, encontrada pela divisão do custo total da 

aquisição ou da obra, pelo número de quotas existentes. 

§7º. Em havendo superávit no montante arrecadado em taxa de 

manutenção, este poderá ser aplicado em Obra Nova, reduzindo assim a 

quota-parte da chamada de capital, após aprovação em reunião conjunta 

do Conselho Deliberativo e Diretoria, por maioria simples. 

§8º. Os fundos arrecadados com os empréstimos ou a chamada de capital 

devem ser: 

I - depositados em conta bancária aberta para esse fim específico; 

II - aplicados exclusivamente para a finalidade que motivou o empréstimo 

ou a chamada de capital. 
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III – Serem fiscalizados por comissão de obras, especificamente constituída 

para aquela obra nova, composta de pelo menos 03 (três) membros, 

podendo seus nomes serem apresentados voluntariamente ou indicados 

pela Diretoria, contando preferencialmente com um engenheiro ou 

profissional da área, sem gastos para o Clube. 

 

Art. 88. A taxa de manutenção, fixada pela Diretoria, deve atender, 

prioritariamente, as despesas do Clube com pessoal, encargos sociais, 

manutenção, conservação, promoções sociais e esportivas. 

 

Art. 89. O pagamento da taxa de manutenção pelos associados deve ser 

feito mensalmente, em data fixada pela Diretoria. Admite-se concessão de 

até 30 (trinta) dias para pagamento, a critério da Diretoria, sem prejuízo 

dos acréscimos legais. 

§1º. Qualquer excesso em relação ao prazo estipulado no "caput" deste 

artigo constitui simples tolerância da Diretoria. 

§2º. Taxas de manutenção, ou quaisquer outras obrigações vencidas e não 

pagas pelo associado, são acrescidas de juros, atualização monetária e 

multa, fixados pela Diretoria. 

§3º. No caso de sócio contribuinte, findo o prazo previsto neste artigo, 

contado a partir da comunicação escrita ao associado, por carta e com 

aviso de recebimento, o sócio inadimplente pode ser automaticamente 

eliminado do quadro social, reservando-se ao Clube o direito à cobrança 

da dívida vencida e vincenda. 
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Art. 90. Estão sujeitas à taxa de transferência todas as alienações de 

quotas de Sócios Quotistas Especiais, Quotistas Remidos e Quotistas, 

ressalvada a hipótese de transferência “causa mortis”. 

§1º. A taxa de transferência é reduzida para 50%( cinquenta por cento) do 

seu valor, quando o adquirente for ascendente ou descendente do sócio 

alienante, em primeiro grau. 

§2º. No caso de alteração cadastral decorrente de separação judicial ou 

divórcio, não é devida taxa de transferência, ficando o interessado sujeito 

a pagamento da taxa de expediente. 

 

CAPÍTULO X  

DOS EMPREGADOS DO CLUBE 

 

Art. 91. A condição de Direitor é incompatível com a de empregado ou 

terceirizado do Clube.  

§1º. O Direitor que passar à condição de empregado do Clube será 

licenciado automaticamente de seu cargo social, ficando suspensos os 

seus direitos e deveres previstos neste Estatuto.  

§2º. O sócio que, na condição de empregado, causar prejuízo ao Clube 

ficará sujeito às penalidades disciplinares previstas no Capítulo VI deste 

Estatuto.  
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CAPÍTULO XI 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 92. A Diretoria deve prestar contas dos atos da sua administração 

mensalmente, por balancetes simplificadados, devendo ainda, prestar 

contas através de balancetes analíticos, no mínimo a cada três meses aos 

associados e, ao final de cada exercício à Comissão Fiscal, em trinta e um 

de dezembro. 

§1º. A prestação de contas a ser apresentada no final de cada exercício 

deve ser encaminhada à Comissão Fiscal ou empresa que a substituir sob 

a forma de relatório, anexando balanço contábil, ficando os documentos 

nos arquivos do Clube, para verificação, se necessário. 

§2º. A prestação de constas destinada aos associados deverá ser afixada 

em local de destaque nas Sedes Social e Campestre. 

 

Art. 93. A não aprovação de contas pelo Conselho Deliberativo é anotada 

na ficha de sócio dos diretores responsabilizados, sem prejuízo de outros 

desdobramentos, a critério do Conselho Deliberativo. 

 

CAPÍTULO XII 

DO REGIMENTO INTERNO 
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Art. 94. Para a boa direção do Clube e seu regular funcionamento, haverá 

um Regimento Interno, em perfeita combinação e conformidade com este 

Estatuto. 

 

Art. 95. A oportunidade, elaboração, revisão e alteração do Regimento 

Interno é de competência da Diretoria, "ad referendum" do Conselho 

Deliberativo, devendo ser elaborado no prazo máximo de 1 (um) ano, a 

partir da aprovação do presente Estatuto Social. 

Parágrafo único. O regimento interno aprovado, revisado ou alterado 

deverá ser amplamente divulgado aos associados pela Diretoria do Clube, 

devendo ser afixado na Sede Campestre e Social, em local de fácil acesso, 

para possibilitar o seu conhecimento e cumprimento. 

 

CAPÍTULO XIII  

DA DISSOLUÇÃO DO CLUBE 

 

Art. 96. Em caso de dissolução do Clube, o seu patrimônio líquido, após 

levantamento e liquidação dos débitos existentes e do reembolso aos 

quotistas de quotas, até o valor nominal, será destinado a instituições 

filantrópicas, na forma da lei.  

Parágrafo Único. Os bens imóveis recebidos em doação do Poder Público, 

com cláusula de reversão, não serão incluídos no patrimônio líquido em 

caso de dissolução da Sociedade e reverterão às respectivas pessoas 

jurídicas de direito público doadoras.  
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CAPÍTULO XIV  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 97. As funções de Conselheiro, Diretor, membro da Comissão Fiscal e 

das Comissões Permanentes serão exercidas a título gratuito, não sendo 

passíveis de remuneração, seja direta ou indiretamente.  

 

Art. 98. Os sócios não responderão sequer subsidiariamente pelos débitos 

do Clube, e os Diretores e os Conselheiros somente poderão ser 

responsabilizados pelo Clube ou por terceiros se agirem contra o Estatuto 

ou com dolo ou culpa.  

 

Art. 99. O Clube não será responsável por qualquer dano, furto, roubo ou 

perda de bens de associados e convidados, dentro de suas dependências, 

não sendo, portanto, obrigado a qualquer ressarcimento, indenização ou 

compensação, seja de ordem pessoal, material ou moral.  

 

Art. 100. É proibida a utilização de equipamentos, serviços, materiais, 

recursos, dependências ou pessoal do Clube Centenário, com a finalidade 

de promoção pessoal, inclusive a de caráter político-partidário, seja por 

parte de membros de direção, seja parte de associados. 

 

Art. 101. Fica proibido o ingresso no Clube de pessoas não associadas 

residentes em Formiga, salvo se convidadas para competições esportivas, 

apresentações artísticas e para prestação de serviços. 
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Art. 102. A realização de competições, festividades ou promoções de 

interesse de terceiros, só podem ser autorizadas pela Diretoria se não 

acarretarem dispêndio financeiro direto para o Clube. 

 

Art. 103. O associado, de qualquer categoria, que omitir ou fraudar 

informação de sua qualificação pessoal ou de alteração do seu estado 

civil, ficará sujeito às sanções previstas neste Estatuto, além de 

responsabilizar-se pela indenização dos prejuízos que causar ao Clube. 

 

Art. 104. Sempre que o presente Estatuto se referir a taxa de manutenção, 

como base de cálculo, deve ser tomada como referência a maior taxa de 

manutenção cobrada pelo Clube. 

 

Art. 105. O Sócio Quotista, Quotista Especial e Quotista Remido, que tiver 

sua quota garantindo dívida em processo judicial e dela não tiver sido 

nomeado depositário, ficará impedido de frequentar o Clube, assim como 

seus dependentes. 

 

Art. 106. O exercício das funções do Conselheiro, Diretor e Membros de 

Comissões será gracioso, não sendo passível de qualquer remuneração ou 

vantagem quer direta, quer indiretamente, a exceção da isenção e 

descontos das mensalidades aplicados a cada cargo nos termos deste 

Estatuto. 
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Art. 107. O presente Estatuto servirá no que couber como Regimento 

Interno do Clube. 

 

Art. 108. Os prazos previstos neste Estatuto são contínuos e sua contagem 

deve ser feita com exclusão do dia de começo e inclusão do dia do 

vencimento. 

 

Art. 109. Ficam os sócios e dependentes obrigados a um imediato 

recadastramento junto a secretaria do Clube, devendo apresentar cópias 

recentes de documentos que lhes forem exigidos. 

Parágrafo único. O recadastramento mencionado no “caput” deverá 

acontecer a cada 05 (cinco) anos ou sempre que o Clube solicitar, a fim de 

atualizar o cadastro do associado, sob pena de suspensão do direito de 

frequentar o Clube até ser regularizada a situação. 

 

Art. 110. O presente Estatuto, os atos da Diretoria e do Conselho 

Deliberativo, deverão ter como fundamento a transparência. 

 

Art. 111. A reforma estatutária ora aprovada não prejudica o ato jurídico 

perfeito e o direito adquirido. 

 

Art. 112. Este Estatuto entra em vigor na data da Assembleia Geral 

Extraordinária que o aprovou, revogadas as disposições em contrário. 
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Art. 113. Excepcionalmente, a primeira eleição do Conselho Deliberativo e 

da Diretoria, após a aprovação do Estatuto, deverá ser realizada quando 

autorizada judicialmente, devendo ocorrer a posse, com as respectivas 

transmissões de cargos, imediatamente, tão logo conhecido o resultado 

da eleição e com duração do mandato de três anos contada a partir de 

dezembro de 2.020. 

 

Art. 114. Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação. 

 


