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Estatuto Social  
 
C L U B E  D E  C A M P O  D E  I T Á P O L I S  
D A  A S S O C I A Ç Ã O ,  D A  S E D E  E  S E U S  F I N S  
 
Artigo 1° - O Clube de Campo de Itápolis, fundado em 10 de julho de 1.960, nesta 
cidade de Itápolis, reger-se-á pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe 
forem aplicáveis: 
 
§ 1° - Tem foro nesta Comarca de Itápolis e sede própria na Avenida: Ismael Nery 
Palhares, n° 320 – CEP 14.900-000, nesta cidade de Itápolis, Estado de São Paulo. 
 
§ 2° - É uma associação de fins não econômicos, de prazo de duração indeterminado, 
não havendo, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. 
 
§ 3° - Sua denominação poderá ser substituída pela sigla “CCI”. 
 
Artigo 2° - São fins da Associação: 
 

I- Desenvolver a educação física em todas as suas modalidades, organizando 
competições internas e participando de externas; 

II- Promover reuniões e diversões de caráter esportivo, social e cívico;  
III- Promover atividades artísticas e culturais, sem fins lucrativos. 
 
§ 1° - A Associação poderá filiar-se a uma Federação ou a uma Confederação, 
conforme o caso, ligadas ao Ministério dos Esportes. 
 
§ 2° - O Clube fica terminantemente proibido de patrocinar de forma direta ou 
indireta, inclusive financeira, qualquer atividade esportiva profissional. 
 
DOS ASSOCIADOS 
 

Artigo 3° - O quadro social do Clube compõe-se de associados das seguintes categorias, 
havendo 5 categorias de sócios, ou sejam: 

 
Proprietário Fundador, Proprietário, Contribuinte, Mensalista, Autoridade. 
 

I- E considerado Sócio Proprietário Fundador o que participou da Assembleia 
de Fundação realizada no dia 10 de julho de 1.960, e mantendo a condição 
de sócio até esta data. 

 
II- É considerado Sócio Proprietário o que, não tendo participado da referida 

Assembleia, adquiriu ou vier adquirir o título respectivo. Fica estabelecido 
que o Sócio Proprietário que contribuir por mais de 10 anos e atingir a idade 
de 60 anos, poderá transferir seu título para um dependente e continuará 
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sendo um Sócio Dependente pagando 30% do valor da mensalidade. O filho 
de Sócio Proprietário, após, contraído matrimônio ou convivência em união 
estável devidamente comprovada e o requeiram, terão direito a aquisição de 
título condizente ao de seus genitores num valor de 50% daquele praticado à 
época, quando disponível. 

 
III- Sócio Mensalista, conferido aos que detenham até a presente data ou venha a 

adquiri-lo na forma estatutária, não podendo votar ou ser votado ou ter o 
título comercializado.  

 
IV- Sócio Contribuinte, conferido aos que sendo filhos de titular dos títulos 

Proprietário Fundador, Sócio Proprietário e Sócio Mensalista, complete a 
maioridade de sua categoria, ou que já o tenha quando da aquisição do título, 
desde que seja solteiro, fará jus a frequentar as dependências do Clube 
mediante pagamento de 50% do valor da mensalidade. 

 
V- O Sócio Autoridade poderá frequentar as dependências do Clube, 

independente de aquisição de título, porém pagando a mensalidade, enquanto 
estiver exercendo o cargo público de chefia, durante o período que o fizer na 
comarca. 

 
DA ADMISSÃO DE ASSOCIADO 
 
Artigo 4° - A admissão de associado, em havendo vaga no quadro social, será feita 
mediante proposta escrita e assinada pelo interessado e por dois associados 
apresentantes, dirigida ao Presidente da Diretoria Executiva, devendo constar dela, além 
do nome, qualificação própria e de seus dependentes, endereço do interessado e o 
seguinte: 
 

a) Declaração de possuir um título “P/F” (Proprietário Fundador) ou “S/P” (Sócio 
Proprietário), adquirido pela forma prevista neste estatuto; 

b) Afirmação de que se obriga a cumprir este estatuto e todos os regulamentos do 
Clube, a fazer pagamento de todas as mensalidades e taxas existentes ou que 
venham existir; 

c) Indicação e qualificação de todos os seus dependentes e o grau de parentesco 
entre os mesmos e o candidato interessado; 

d) Certidão de nascimento dos dependentes e prova de adoção ou tutela, quando 
ocorrerem estas; 

e) Certidão civil de casamento e cópia da Declaração de Imposto de Renda na qual 
conste o cônjuge como dependente legal. 

f) Serão considerados como dependentes dos associados titulares, aqueles como 
tais reconhecidos pela Legislação do Imposto de Renda e da Previdência Social.  

 
Artigo 4°- Serão analisadas pela Diretoria e estarão sujeitos a uma sindicância para 
averiguar a veracidade do documento. Os motivos da recusa da proposta constituem 
assunto reservado da Diretoria Executiva. 
 
Artigo 5° - O associado, que apresentar interessado á admissão, torna-se corresponsável, 
durante os 6 (seis) meses seguintes á aprovação, pelos débitos de seu apresentado. 
 
Artigo 6° - Quando da admissão de associado, a Secretaria do Clube afixará na sede, em 
local visível, durante 5 (cinco) dias, o extrato da proposta e a fotografia do interessado. 
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Findo esse prazo, juntamente com as informações porventura prestadas pelos 
associados, a proposta será encaminhada á Diretoria Executiva que, por votação secreta, 
decidirá pela maioria dos Diretores presentes á reunião. 
 
§ 1° - Os motivos da recusa da proposta constituem assunto reservado da Diretoria 
Executiva. 
 
§ 2° - O candidato, cuja proposta for rejeitada, somente poderá requerer novamente sua 
admissão após decorrido o prazo de 1 (um) ano. 
 
§ 3° - Poderá ser readmitido, após decorrido o prazo de 3 (três) anos, e desde que 
cumprindo todas as exigências da admissão, aquele que foi excluído por falta de 
pagamento de seus débitos com o Clube, desde que pague todas as mensalidades que 
deixou de pagar e as taxas devidas e demais débitos, acrescido de juros legais, previsto 
no artigo 406 do Código Civil, e correção monetária segundo os índices do INPC/IBGE, 
ou outro que vier a substituí-lo, caso esses valores não tenham sido cobrados e pagos 
judicialmente. 
 
DOS DIREITOS DO ASSOCIADO 
 
Artigo 7° - São direitos do associado, desde que quites com a Tesouraria: 
 

I- Frequentar com sua família as dependências do Clube, tomando parte nas 
reuniões esportivas e sociais que forem promovidas. Estará sujeito, 
entretanto, ás restrições estatutárias e regulamentares. 

II- Convidar, mediante prévio conhecimento de um Diretor, pessoas de suas 
relações para, a título, conhecerem a sede social em dia comum. 

III- Convidar, por proposta escrita, pessoas de suas relações para, em caráter 
excepcional, frequentarem o Clube, desde que residentes fora de Itápolis, em 
um número de vezes não excedente a 3 (três) dias, posteriormente  terá que 
pagar taxa pré-estabelecida, ficando por ele responsável. 

IV- Convidar, por proposta escrita, pessoas de suas relações para, em caráter 
excepcional, frequentarem o Clube, sendo essas, pessoas residentes na 
cidade de Itápolis terão necessariamente que pagar taxa pré-estabelecida, 
ficando por ele responsável. 

V- Tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo propostas, votando e sendo 
votado, observadas as limitações estatutárias. 

VI- Requerer, juntamente com um quinto dos associados, a convocação de 
Assembleia Geral. 

VII- Requerer, juntamente com cem associados, a convocação do Conselho 
Deliberativo. 

VIII- Integrar os órgãos da administração. 
IX- Propor admissão de novos associados. 
X- Sugerir á Diretoria Executiva, por escrito, qualquer medida que julgar 

proveitosa ao Clube. 
 

Artigo 8° - Para efeito estatutário, a família do Sócio Proprietário, considerar-se-á 
constituída pelo cônjuge, filhos menores de 25 anos, enquanto solteiros. 
  
§ 1° - Dependentes do Sócio Mensalista, considerar-se-á constituída pelo cônjuge, filhos 
menores de 21 anos, enquanto solteiros. 
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DOS DEVERES DO ASSOCIADO 
 
Artigo 9° - São deveres do associado: 
 

I- Cumprir e fazer com que cumpram as disposições deste estatuto, as 
deliberações da Assembleia Geral, do Conselho Deliberativo, do Conselho 
Fiscal e da Diretoria Executiva. 

II- Contribuir para que o Clube realize a sua finalidade. 
III- Desempenhar com zelo e dedicação todas as funções que lhe forem 

confiadas e concorrer para engrandecimento do Clube. 
IV- Não promover, nas dependências do Clube, qualquer manifestação de caráter 

político-partidário, religiosa ou racial. 
V- Respeitar os integrantes dos Conselhos, da Diretoria Executiva, os 

Subdiretores, os técnicos e os funcionários do Clube, bem como os 
representantes de entidades esportivas as quais o Clube estiver filiado. 

VI- Apresentar na portaria a carteira de identidade social. 
VII- Comunicar à Secretaria, por escrito, para as devidas anotações, quaisquer 

mudanças ocorridas nas declarações contidas na proposta de admissão. 
VIII- Zelar pela conservação do patrimônio social, indenizando o Clube, no prazo 

que lhe for fixado pela Diretoria Executiva, dos prejuízos que causa 
pessoalmente ou pelas pessoas de sua família ou por demais dependentes, 
todos sob sua responsabilidade. 

IX- Pagar pontualmente, até a data do vencimento estipulado pela Diretoria, suas 
mensalidades, taxas ou quaisquer outros compromissos pecuniários 
assumidos perante o Clube. As mensalidades e taxas em atraso, e os 
compromissos pecuniários em débito serão corrigidos monetariamente, pelos 
índices do INPC/IBGE ou outro órgão que vier substituí-lo, acrescidos dos 
juros legais previsto no artigo 406 do Código Civil, incidindo a multa de 
10% (dez por cento). 

 
Parágrafo único – Os deveres constantes desse artigo não excluem outros que 
ocorram para a boa ordem, disciplina e harmonia dos associados entre si. 
 
Artigo 10° - Os pagamentos das mensalidades, taxas e outros compromissos devem 
ser feitos em Banco indicado pelo Clube, mediante boleto bancário ou débito em 
conta corrente. Poderão também ser feitos na sede da Secretaria do Clube. 
 
Parágrafo único – Outra forma de pagamento só será permitida em Assembleia 
Geral. 
 
Artigo 11° - O associado que, por mais de 30 (trinta) dias, encontrar-se em débito, 
terá vedado seu ingresso ao Clube. Tal restrição será extensiva a todos os seus 
familiares e dependentes. 
 
Parágrafo único – São considerados associados quites os que forem portadores de 
recibo de pagamento do mês anterior. 
 
DAS FALTAS E DAS PENALIDADES 
 
Artigo 12° - O associado, seja qual for sua categoria, está sujeito ás seguintes 
penalidades: 
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a) Advertência verbal; 
b) Advertência escrita; 
c) Suspensão; e 
d) Exclusão. 

 
Artigo 13° - O associado, que for passível de penalidade de suspensão ou exclusão, 
torna-se suspenso preventivamente e pelo tempo necessário ao julgamento definitivo do 
caso. 
 
Artigo 14 ° - Será suspenso o associado que: 
 

a) Ceder sua carteira de identificação social ou convite a outrem; 
b) Perturbar, qualquer que tenha sido sua participação, a ordem dos treinos, as 

competições esportivas e as reuniões do Clube, bem como as festas, seja do 
Clube ou de iniciativa de terceiros; 

c) Prejudicar, de qualquer forma, as boas relações entre o Clube e qualquer outra 
entidade; 

d) Não cumprir qualquer dispositivo deste estatuto; 
e) Ofender por gestos, palavras ou ações qualquer pessoa nas dependências sociais; 
f) Deixar de satisfazer, sem motivos justificados, qualquer incumbência 

previamente aceita; 
g) Criar, direta ou indiretamente, dificuldades ou embaraços à boa administração 

ou aos interesses do Clube; 
h) Deixar de comparecer aos treinos ou competições a que se obrigar; 

 
§ 1°- O associado suspenso não fica isento do pagamento as mensalidades e das taxas, 
mas fica privado de frequentar o Clube e de gozar de todas as vantagens concedidas por 
este estatuto. 
 
§ 2° - A pena de suspensão será fixada entre um e doze meses. Na reincidência o 
associado será excluído. 
 
Artigo 15° - Será automaticamente excluído, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação, o associado que deixar de pagar três mensalidades consecutivas. Apenas 
três mensalidades não pagas figurarão como recebíveis. 
 
Parágrafo único – Será também excluído o associado quando: 
 

a) Não satisfazer, dentro do prazo fixado, o pagamento de indenização ou de 
qualquer taxa a que estiver obrigado; 

b) Manifestar-se, dentro ou fora do recinto social, em termos ofensivos ao nome do 
Clube ou contrários aos interesses deste; 

c) Desrespeitar qualquer Conselheiro, Diretor, Subdiretor, Técnico ou Funcionário 
do Clube; 

d) Tornar-se inconveniente ao Clube, pelo seu procedimento dentro ou fora da 
sede; 

e) Deixar de possuir requisitos necessários á qualificação de associado; 
f) Em exercício de cargo de confiança, desviar receita, móveis ou quaisquer 

objetos do Clube; 
g) Praticar, dentro ou fora da sede, atos atentatórios e aos bons costumes; 
h) O condenado criminalmente; 
i) Aquele que der causa a agressões físicas ou mesma verbais no interior do Clube. 
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Artigo 16° - Verificada a ocorrência sujeita a esta ou aquela penalidade, o associado 
será comunicado, por escrito, por qualquer Diretor, para apresentar sua defesa e indicar 
provas no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse comunicado constará, quando for o caso, a 
reiteração de sua suspensão preventiva enquanto perdurar o procedimento instaurado até 
o julgamento definitivo. 
 
§ 1° - Havendo defesa, prosseguir-se-á a instrução, ouvindo-se o associado, as 
testemunhas de acusação e de defesa. Encerrada a instrução, a decisão será tomada em 
reunião privativa da Diretoria Executiva. 
 
§ 2° - Da decisão caberá, no prazo de quinze dias, recurso, sem efeito suspensivo, ao 
Conselho Deliberativo. 
 
§ 3° - Convocado o Conselho, e a ele remetidos os autos, poderá este, se quiser, repetir 
qualquer prova ou solicitar outras e, em seguida, em reunião privativa, proferirá decisão 
final, dando ciência por escrito ao recorrente. Na hipótese da pena de exclusão 
assegurar-lhe-á o direito de, no prazo de 15 (quinze) dias, recorrer á Assembleia Geral, 
que será especialmente convocada para esse fim, como previsto no parágrafo único do 
artigo 57 do Código Civil. 
 
Artigo 17° - Poderá a Diretoria Executiva delegar os poderes a uma Comissão 
Processante para o fim especial de apurar a falta cometida pelo associado. 
 
§ 1° - A Comissão será constituída, no máximo por 5 (cinco) associados, os quais 
escolherão, entre si, um Presidente, que terá o voto de qualidade, e um Secretário, que 
orientará o procedimento, podendo valer-se de auxiliares, funcionários do Clube. 
 
§ 2° - Os atos do procedimento serão lavrados por escrito e devidamente assinados. 
 
§ 3° - Concluído o procedimento, será elaborado um relatório á Diretoria Executiva, 
indicando a infração praticada e a pena prevista, cabendo a ela decidir, em reunião 
privativa, prosseguindo-se como previsto nos parágrafos 2° e 3° do artigo anterior. 
 
§ 4° - Poderão ser constituídas tantas Comissões quantas necessárias á apuração das 
diversas infrações em curso. 
 
Artigo 18° - Além da hipótese constante do § 3° do artigo 6°, o associado excluído 
poderá, conforme as circunstâncias, ser readmitido desde que, após decorridos 3 (três) 
anos, tenha a sua proposta aprovada pela Diretoria Executiva. 
 
Artigo 19° - O título do associado excluído retorna automaticamente ao Clube, que 
pagará ao mesmo o valor de mercado, descontado os seus eventuais débitos. Se houver 
recusa, será depositado o valor líquido ou em Banco ou em Juízo, quando se poderá, 
havendo contestação, apenas discutir o valor depositado. O título será negociado 
livremente pelo Clube. 
 
Parágrafo único – O valor de mercado será apurado pela média das 3 (três) últimas 
negociações constantes dos assentamentos do Clube. 
 
Artigo 20° - As pessoas da família do associado estão sujeitas ás mesmas penalidades 
previstas neste estatuto. 
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Parágrafo único – Na hipótese de exclusão do associado, todos os seus familiares e 
dependentes ficarão impedidos, automaticamente, de frequentar as dependências do 
Clube. 
 
Artigo 21° - Estão sujeitos ás mesmas penalidades previstas neste estatuto os integrantes 
dos órgãos da administração que, inclusive, como pena acessória, perderá o cargo. 
 
Artigo 22° - Perderão também o cargo os Diretores e Conselheiros que, eleitos, não 
entrarem em exercício dentro 15 (quinze) dias, sem justificativa plausível, ou abusarem 
dos poderes que lhes forem conferidos, ou ainda, sem motivos justificados, deixarem de 
exercer a função por mais de 30 (trinta) dias, ou, finalmente, deixarem de observar 
quaisquer dispositivos deste estatuto, ou não exigirem o cumprimento dos mesmos. 
 
Parágrafo único – No caso de vacância de qualquer cargo, reunir-se-á a Assembléia 
Geral Extraordinária para o fim especial de eleger, dentre 3 (três) associados indicados 
pelo Conselho Deliberativo, aquele que irá incumbir-se da função. 
 
DOS ORGÃOS DA ASSOCIAÇÃO 
 
Artigo 23° - São os órgãos da Associação: 
 

a) A Assembleia Geral; 
b) O Conselho Deliberativo; 
c) O Conselho Fiscal;  
d) A Diretoria Executiva. 

 
DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
Artigo 24° - Assembleia Geral é constituída pelos associados P/F, S/P e Contribuintes, 
todos maiores e capazes. Suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou 
minoritariamente discordantes. 
 
Artigo 25° - Compete privativamente á Assembleia Geral: 
 

I- Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo e do 
Conselho Fiscal, bem como destituí-los. 

II- Eleger os membros da Diretoria Executiva e destituí-los. 
III- Aprovar as contas e o relatório da Diretoria Executiva. 
IV- Alterar o estatuto. 

 
Artigo 26° - Compete ainda á Assembleia Geral: 
 

I- Julgar as decisões do Conselho Deliberativo. 
II- Resolver os casos omissos deste estatuto. 
III- Apreciar todos os assuntos que lhe são submetidos. 
IV- Deliberar sobre a dissolução da Associação. 
V- Preencher os cargos vagos. 

 
DA ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, DO CONSELHO FISCAL E 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 
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Artigo 27° - A eleição do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria 
Executiva far-se-á em Assembleia Geral, dentre as chapas admitidas á inscrição. 
 
§ 1° - Para concorrer ao cargo de Presidente do Conselho Deliberativo e de Presidente 
da Diretoria Executiva, o candidato tem que ser sócio P/F e/ou S/P, pelo tempo mínimo 
de 6 (seis) anos ininterruptos e ter idade mínima de 33 (trinta e três) anos. A alteração 
deste parágrafo somente poderá ocorrer através de requerimento específico assinado, 
por no mínimo, 15 (quinze) associados P/F, dirigido á Diretoria Executiva, que no caso 
de ser por ela aprovada, será encaminhado ao Conselho Deliberativo, onde deverá ser 
aprovado por 2/3 (dois terços) de seus membros. 
 
§ 2° - As eleições da Diretoria e Conselhos serão precedidas de Edital, publicada na 
imprensa local, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo o voto 
pessoal, e admitido a exercê-lo os sócios titulares da série Proprietário Fundador e Sócio 
Proprietário, quites com a tesouraria do Clube. 
 
§ 3° - As chapas completas deverão ser registradas na secretaria da Entidade, até as 
18:00 horas do 30° (trigésimo) dia anterior ao da eleição. 
 
§ 4° - As eleições do Clube sempre serão na segunda quinzena do mês de março. 
 
§ 5° - Só será admitida a inscrição de chapa completa, compreendendo-se todos os 
cargos de Conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e de Diretores da 
Diretoria Executiva. 
 
§ 6° - Apresentado o requerimento de inscrição da chapa ao Presidente do Conselho 
Deliberativo e verificando ele estar de acordo com as exigências estatutárias, o deferirá, 
autorizando o registro; caso contrário, devolverá o pedido ao interessado para 
regularização no prazo improrrogável, de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de 
indeferimento. 
 
§ 7° - A Diretoria Executiva poderá apresentar a chapa, com a designação de “Chapa 
Oficial”, sendo obrigada a fazê-lo quando nenhuma outra houver sido inscrita. Para 
tanto ser-lhe-ão concedidos 5 (cinco) dias além do prazo fixado no parágrafo segundo. 
 
§ 8° - Concorrendo uma única chapa só serão considerados eleitos seus integrantes se 
obtiverem mais de 50% (cinquenta) dos votos dos eleitores que comparecerem a 
votação. 
 
§ 9° - Os votos sempre serão para chapa completa. 
 
Artigo 28° - O representante de cada chapa poderá indicar até 5 (cinco) fiscais para 
atuarem no dia da eleição. 
 
Artigo 29° - As cédulas para votação, feitas pelo Clube, poderão ser impressas, 
mimeografadas ou datilografadas em papel de uma única cor, contendo a designação 
das chapas com os nomes dos candidatos a Presidência da Diretoria Executiva. 
 
Artigo 30° - O associado votará pela ordem de sua chegada, conforme as assinaturas do 
Livro de Presença, dirigindo-se á mesa, recebendo uma cédula, efetuando o voto na 
cabine instalada no recinto, e, finalmente, depositando-a na urna. 
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Artigo 31° - Finda a votação, os escrutinadores procederão á contagem das cédulas para 
verificar se o número delas corresponde ao de votantes. 
 
§ 1° - Se não houver correspondência entre o número de cédulas e o de votantes, desde 
que a diferença não influa no resultado, será válida a eleição. Caso contrário, o 
Presidente declarará nula a eleição e designará, no mesmo ato, o dia e a hora para que 
outra seja realizada, com qualquer número dos presentes á Assembleia. 
 
§ 2° - Qualquer rasura ou anotação na cédula tornará o voto nulo. 
 
§ 3° - Finda a apuração, serão proclamados eleitos os integrantes da chapa vencedora. 
 
§ 4° - Em caso de empate será proclamada vencedora a chapa cujo Presidente estiver a 
data de admissão mais antiga. 
 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 
Artigo 32° - O Conselho Deliberativo eleito pela Assembleia Geral Ordinária, em 
votação secreta ou por aclamação, será formado por 7 (sete) membros, todos quites com 
suas obrigações sociais. 
 
§ 1° - Juntamente com os membros do Conselho Deliberativo, serão eleitos 3 (três) 
suplentes para ausências temporárias ou definitivas, ocorridas no conselho, no mesmo 
período. 
 
§ 2° - O Conselho Deliberativo será o órgão soberano da sociedade e através do qual os 
sócios manifestarão coletivamente. 
 
§ 3° - O Conselho Deliberativo escolherá por voto secreto, um Presidente e um 
secretário, os quais sairão do próprio Conselho. 
 
§ 4° - Não podem fazer parte do Conselho Deliberativo os parentes dos Diretores até 
segundo grau em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse grau, 
afins e cônjuges. 
 
Artigo 33° - Ao Conselho Deliberativo compete o seguinte: 
 

a) Aprovar a concessão de títulos de associados contribuinte e mensalista; 
b) Aprovar a proposta da Diretoria Executiva de fixação e modificação dos 

valores nominais dos títulos; 
c) Aprovar a emissão de novos títulos, S/P (Sócio Proprietário com possível 

transferência) e a fixação e modificação de seus valores nominais; 
d) Rever, em grau de recurso, as decisões da Diretoria Executiva;  
e) Autorizar a Diretoria Executiva a praticar atos de gestão que importem 

em transigir, renunciar direitos, alienar, hipotecar e os bens da 
Associação; 

f) Administrar o processo eleitoral;  
g) Interceder junto a Diretoria Executiva em situações que resultem ou 

represente danos sociais e ou econômico a entidade. 
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Artigo 34° - O Conselho Deliberativo é convocado pelo seu Presidente, mediante prévia 
comunicação escrita a cada Conselheiro, com antecedência, no mínimo, 3 (três) dias, 
constando a pauta da reunião. 
 
Artigo 35° - O Conselho Deliberativo reunir-se-á sempre que convocado pelo seu 
Presidente, ou pela maioria absoluta dos seus membros ou pela Diretoria Executiva. 
 
Artigo 36° - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, em primeira convocação, com a 
maioria absoluta de seus membros, e, em segunda, meia hora depois, com qualquer 
número. 
 
§ 1° - Nas reuniões, finda a matéria de convocação, o Conselho Deliberativo poderá 
tratar de qualquer outro assunto, desde que haja proposta de um ou mais Conselheiros e 
concordância da maioria absoluta dos presentes. 
 
§ 2° - Em qualquer reunião, o voto poderá ser por aclamação, secreto ou em aberto, 
conforme o que, em cada caso, for deliberado pelos Conselheiros. 
 
§ 3° - Na hipótese do voto em aberto, será permitida a declaração do voto, que constará 
da ata. 
 
§ 4° - Quando se tratar de matéria que diga respeito a questões pessoais, o voto dos 
Conselheiros será secreto, limitando-se a ata a consignar a decisão, sem menção ás 
discussões havidas. 
 
§ 5° - Cabe ao Presidente, sem prejuízo de seu voto pessoal, o voto de qualidade no caso 
de empate. 
 
Artigo 37° - As concessões de licenças a Conselheiros efetivos e as convocações de 
suplentes serão determinadas pelo Presidente do Conselho, que também apreciará as 
justificativas de faltas, fazendo sempre constar da ata da reunião imediata. 
 
Artigo 38° - O Presidente do Conselho será substituído, nas suas faltas ou 
impedimentos, pelo Vice- Presidente, e este pelo Secretário. 
 
DO CONSELHO FISCAL 
 
Artigo 39° - O Conselho Fiscal é composto de 3 (três) membros efetivos e de 3 (três) 
suplentes. 
 
Parágrafo único – Os suplentes serão convocados, quando necessário, pela ordem de 
antiguidade no quadro social. 
 
Artigo 40° - Ao Conselho Fiscal compete: 
 

a) Examinar a contabilidade da Associação, dando ciência ao Conselho 
Deliberativo, se necessário; 

b) Dar parecer sobre o relatório e as contas anuais de Diretoria Executiva para 
posterior exame da Assembleia Geral; 

c) Requisitar informações á Diretoria Executiva sobre qualquer matéria de 
interesse social;  

d)  Convocar Assembleia Geral Extraordinária. 



 11

Artigo 41° - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples de 
votos e constarão de ata, lavrada em livro próprio. 
 
Artigo 42° - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal os parentes dos Diretores até 
segundo grau em linha ou colateral, bem como os parentes entre si até esse grau, afins e 
cônjuges. 
 
Artigo 43° - Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, será preenchida automaticamente pelo 
Conselheiro suplente, obedecendo-se a ordem de antiguidade no quadro social. 
 
Artigo 44° - Para o exercício de suas atribuições, o Conselho Fiscal poderá examinar 
todos os livros e papéis da Tesouraria e, se preciso, da Secretaria, solicitando a qualquer 
Diretor os esclarecimentos que entender necessário, inclusive podendo valer-se de 
profissionais especializados, cujos honorários serão pagos pelo Clube. 
 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Artigo 45° - A Associação é administrada por uma Diretoria Executiva composta de 10 
(dez) membros, sendo: 
 

I- Presidente; 
II- Vice- Presidente; 
III- Primeiro Secretário; 
IV- Segundo Secretário; 
V- Primeiro Tesoureiro; 
VI- Segundo Tesoureiro; 
VII- Diretor Social; 
VIII- Diretor de Esportes; 
IX- Diretor de Patrimônio; 
X- Diretor de Cultura. 

 
Parágrafo único – Poderá o Presidente nomear tantos Subdiretores quantos se fizerem 
necessários, para supervisão dos diversos Departamentos. 
 
§ 1° - O mandato da Diretoria será de 2 (dois) anos. 
 
§ 2° - É permito uma reeleição para os mesmos cargos, para cargos diferentes não é 
considerado reeleição. 
 
Artigo 46° - A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, ao menos uma vez por 
mês, e, extraordinariamente, sempre que tiver de tratar de assuntos urgentes. 
 
§ 1° - Das reuniões da Diretoria Executiva deverão participar todos os seus membros, 
opinando e votando. 
 
Artigo 47° - As resoluções da Diretoria Executiva serão tomadas pela maioria absoluta 
dos membros presentes á reunião, cabendo ao Presidente, sem prejuízo de seu voto 
pessoal, o voto de qualidade no caso de empate. 
 
Parágrafo único – Quando a votação se referir a questões pessoais, o voto dos Diretores 
será secreto, limitando-se a consignar a decisão tomada, sem menção ás discussões 
havida. 
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Artigo 48° - Compete á Diretoria Executiva:  
I- Dirigir diretamente a Associação, admitindo e demitindo empregados e 

fixando-lhes os salários, zelando pela moralidade e disciplina dos associados 
nas dependências do Clube, ou onde estiver sendo representado, bem assim 
decidindo obre planos de todos os Departamentos;  

II- Deliberar sobre: 
a) Admissão de associado; 
b) Aplicação das penalidades a associados; 
c) Reclamação ou sugestão por escrito de associado; 
d) Venda e forma de pagamento dos títulos patrimoniais; 
e) Proposta ao Conselho Deliberativo de fixação da taxa de melhoria de 

patrimônio; de fixação e modificação dos valores nominais dos títulos P/F e S/P, 
bem como dos Contribuintes e emissão de títulos S/P além de 1000 (um mil); 

f) Fixação de taxas, inclusive as de ingresso de associados em competições ou 
festividades que exijam elevadas despesas; 

g) Modelo de carteira de identidade social a ser obrigatoriamente usada pelo 
associado, seus familiares e dependentes; 

h) Proposta à Assembleia Geral de alteração do estatuto; 
i) Elaboração e atualização dos regimentos internos do Clube; 
j) Apresentação do relatório e contas à Assembleia Geral; 
k) Proposta ao Conselho Deliberativo para autorização de prática de atos que 

importem em transigir, renunciar direitos, alienar, hipotecar e contrair 
empréstimos que venham onerar os bens da Associação;  

l) Comunicação ao Conselho Deliberativo sobre a vacância de cargo na Diretoria 
Executiva e no Conselho Fiscal. 

 
Artigo 49° - Ao Presidente da Diretoria Executiva compete: 
 

a) Escolher e substituir os Subdiretores de Departamentos e os técnicos indicados; 
b) Representar a Associação ativa e passivamente em juízo ou fora dele; 

outorgando procuração a advogado ou preposto, com poderes específicos; 
c) Assinar com o Primeiro Secretário as atas das reuniões da Diretoria Executiva e 

os títulos patrimoniais, e, com o Primeiro Tesoureiro, os cheques e quaisquer 
outros títulos cambiários e os balancetes ou os balanços; 

d) Rubricar os livros da Secretaria e da Tesouraria, bem como os comprovantes das 
receitas e das despesas; 

e) Resolver os casos urgentes, dando oportuna ciência aos demais Diretores; 
f) Elaborar anualmente o relatório e as contas da Associação, acompanhadas de 

parecer do Conselho Fiscal, com tempo de permanecerem à disposição dos 
associados na Secretaria, antes de sua apresentação à Assembleia Geral;  

g) Conceder convites a visitantes, desde que não residam no município de Itápolis, 
mediante o pagamento pelo associado apresentante da respectiva taxa. 

 
Artigo 50° - Ao Vice-Presidente compete: 
 

a) Substituir o Presidente em suas faltas, impedimentos ou renúncia; 
b) Cumprir as atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente. 

 
Artigo 51° - Ao Primeiro Secretário compete: 
 

a) Superintender os serviços da Secretaria, redigindo ou mandando redigir a 
correspondência da Associação, assinando-a com o Presidente; 
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b) Dar publicidade aos associados, quando necessário, das resoluções da 
Assembleia Geral, do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva; 

c) Substituir o Presidente nas faltas ou impedimento do Vice-Presidente, e no caso 
de renúncia de ambos; 

d) Praticar os demais atos a seu cargo, previsto neste Estatuto. 
 
Artigo 52° - Ao Segundo Secretário compete auxiliar o Primeiro e substituí-lo em suas 
faltas ou impedimentos. 
 
Artigo 53° - Ao Primeiro Tesoureiro compete: 
 

a) Dirigir a Tesouraria, coordenando a arrecadação das rendas da Associação, 
assinando com o Presidente cheques e quaisquer outros títulos cambiários, 
exigindo que seja mantida a respectiva escrituração financeira sempre em dia, 
mandando depositar em estabelecimentos bancário, escolhido pela Diretoria 
Executiva, as importâncias arrecadadas, afora as necessárias às despesas 
ordinárias, e dando à Diretoria Executiva conhecimento do movimento 
financeiro mensal; 

b) Organizar o balanço anual, para exame do Conselho Fiscal e da Assembleia 
Geral;  

c) Zelar pela execução dos contratos de cessão das dependências sociais. 
 
Artigo 54° - Ao Segundo Tesoureiro compete auxiliar o Primeiro e substituí-lo em suas 
faltas ou impedimentos. 
 
Artigo 55° - Ao Diretor Social compete: 
 

a) Organizar e superintender, de acordo com o Presidente, os jogos de salão, as 
festas, as atividades recreativas e os serviços de bar e de restaurante; 

b) Apresentar à Diretoria Executiva o relatório das atividades; 
c) Planejar e executar, com a aprovação da Diretoria Executiva, todas as atividades 

destinadas a estabelecer boas relações com os associados, empregados e a 
comunidade; 

d) Acompanhar os projetos de decorações de festa de terceiros, para evitar danos ao 
Clube; 

e) Manter relações com os meios de comunicação;  
f) Preparar e difundir boletins informativos. 

 
Artigo 56° - Ao Diretor de Esportes compete: 
 

a) Superintender os esportes praticados no Clube, dirigindo, de comum acordo com 
o Presidente, os serviços e o pessoal com os mesmos relacionados; 

b) Sugerir ao Presidente os nomes dos Subdiretores dos diversos departamentos 
esportivos; de técnicos e de atletas; 

c) Anotar o desempenho dos associados que participarem de treinos e competições; 
d) Suspender ou excluir de seu Departamento associados indisciplinados, dando 

ciência à Diretoria Executiva, para efeito de aplicação de qualquer outra 
penalidade; 

e) Organizar, submetendo-os à Diretoria Executiva, os programas de competições 
internas ou externas, podendo manter entendimentos com outras entidades; 

f) Determinar o cumprimento da legislação relativa aos esportes; 
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g) Cuidar da conservação e boa ordem do material pertencente aos Departamentos 
esportivos, comunicando à Diretoria Executiva, com indicação dos responsáveis, 
se os houver, as avarias neles verificadas; 

h) Observar rigorosamente as regras da participação de menores em treinos ou 
competições; 

i) Apresentar à Diretoria Executiva, além do relatório anual de suas atividades, um 
de cada competição realizada e cuja chefia sempre lhe competirá. 

 
Artigo 57° - Ao Diretor de Patrimônio compete: 
 

a) Zelar pelos bens da Associação, procedendo ao seu inventário, que deverá ser 
mantido sempre atualizado e comunicando à Diretoria Executiva qualquer dano 
que se verificar;  

b) Acompanhar os investimentos patrimoniais, atualizando o inventário dos bens. 
 
Artigo 58° - Ao Diretor de Cultura compete: 
 

a) Regulamentar as atividades do Clube, na parte cultural, procurando incentivar e 
desenvolver as atividades literárias no mesmo; 

b) Organizar palestras, conferências, sessões artísticas e boa leitura; 
c) Envidar esforços no sentido de ser organizada uma biblioteca;  
d) Exercer as funções de orador, quando necessário. 

 
DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
 
Artigo 59° - O patrimônio da Associação é constituído de bens imóveis e móveis e de 
títulos patrimoniais, se disponíveis à venda. 
 
§ 1° - Fica proibido o empréstimo ou aluguel de qualquer bem móvel do Clube a quem 
quer que seja. 
 
§ 2° - Constatada a infração, o autor será imediatamente afastado de sua função, 
sujeitando-se à penalidade de expulsão. 
 
Artigo 60° - Formam a receita do Clube: 
 

a) Mensalidades; 
b) As taxas de melhoria de patrimônio; 
c) Todas as demais taxas; 
d) Os juros e demais rendimentos de capital; 
e) As rendas provenientes da cessão de espaço do Clube; 
f) As doações e legados;  
g) Vantagens de qualquer natureza. 

 
§ 1° - As taxas de melhoria de patrimônio serão instituídas em caráter excepcional e 
transitório, mediante justificativa. 
 
§ 2° - Todas as demais taxas devem ser pagas previamente pelos associados, não 
associados se admitindo qualquer lançamento em conta de débitos. 
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Artigo 61° - Constitui despesa da Associação tudo aquilo que for necessário para a 
realização dos seus fins, observadas as normas deste estatuto, bem como os 
recolhimentos de tributos e de contribuições sociais e os pagamentos de salários. 
 
Artigo 62° - Sempre que as receitas não cobrirem as despesas, a Diretoria Executiva 
levará o fato ao conhecimento do Conselho Deliberativo para as devidas providências, 
cabendo-lhe se for o caso, convocar a Assembleia Geral Extraordinária. 
 
Parágrafo único – O título do associado em débito para com o Clube, não poderá ser 
transferido nem negociado sem prévia liquidação da dívida, mesmo em se tratando de 
débito vencido. 
 
§ 1° - A transferência do título deverá ser obrigatoriamente registrada em livro próprio 
da Secretaria do Clube, mediante o pagamento da taxa de transferência estabelecida pela 
Diretoria Executiva, mas o ingresso do adquirente ao quadro social dependerá do 
preenchimento das formalidades estabelecidas neste estatuto. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Artigo 63° - O exercício social coincide com o ano civil. 
 
Artigo 64° - Os associados, para adquirirem a condição de serem eleitos para o 
Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, ou nomeados para 
Subdiretores, terão de estar quites com os cofres do Clube e obrigatoriamente residirem 
em Itápolis. 
 
Parágrafo único – Não serão empossados em seus cargos, para os quais tenham sido 
eleitos, ou perderão o mandato, os Diretores e Conselheiros que transferirem sua 
residência desta cidade de Itápolis. 
 
Artigo 65° - Os Conselheiros, Diretores e Subdiretores exercerão suas funções 
gratuitamente. 
 
Parágrafo único – Tanto uns quanto outros não serão pessoalmente responsáveis pelas 
obrigações que contraírem em nome da Associação, mas responderão solidariamente 
pelos prejuízos resultantes de seus atos, se agirem com má fé ou dolo comprovado. 
 
Artigo 66° - É vedado fazer contribuições, à custa dos cofres sociais, a quem quer que 
seja, compreendendo nesta vedação a cessão gratuita de qualquer salão ou dependência 
da Associação. 
 
Parágrafo único – Na hipótese de solicitação de entidades filantrópicas, poder-se-á, a 
critério da Diretoria Executiva, deixar de fixar a renda de cessão da dependência do 
Clube, com exceção das taxas de despesas de manutenção. 
 
§ 1° - Na hipótese de solicitação de entidades filantrópicas para uso dos salões sociais, 
fica fixado a título de despesas de manutenção o pagamento de uma determinada 
quantia. 
 
§ 2° - A taxa de despesas de manutenção para cessão de outras dependências do Clube 
para entidades filantrópicas será fixada pela Diretoria Executiva. 
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Artigo 67° - Quando o uso dos salões ou dependências do Clube por outra entidade 
deverão os associados, que desejarem participar do evento, pagar a taxa de ingresso que 
for fixada. 
 
Artigo 68° - O associado não pode exercer cumulativamente cargos da Diretoria 
Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 
 
Artigo 69° - O associado, desligado do Clube por qualquer circunstância, perderá o 
direito às contribuições que tenha feito. 
 
Artigo 70° - O Clube poderá sempre proceder a uma revisão nas fichas dos associados 
para apurar a real dependência econômica dos seus dependentes, refazendo-as e 
cancelando eventuais concessões, que se tornarem irregulares. 
 
Parágrafo único – Essa revisão poderá ser determinada por qualquer órgão de 
administração, valendo-se de uma Comissão criada para esse objetivo, dando a mesma 
parecer confidencial ao órgão solicitante. 
 
Artigo 71° - A Associação somente se dissolverá, fora dos casos previstos em lei, 
mediante resolução tomada pela Diretoria Executiva, ouvindo o Conselho Consultivo, e 
decidida pela Assembleia Geral Extraordinária. 
 
Artigo 72° - Dissolvida a Associação, far-se-á liquidação de acordo com que for 
deliberativo pela Assembleia Geral Extraordinária e leis em vigor, destinando-se o 
acervo social para uma ou várias instituições beneficentes locais e identificadas na 
Assembleia. 
 
Artigo 73° - Respeitadas as regras de administração, ficam mantidos em seus cargos os 
atuais Conselheiros e Diretores até o término de seus respectivos mandatos. 
 
Artigo 74° - Deverão as futuras Diretorias, darem cumprimento ao plano de obras, 
elaboradas pela atual Diretoria, conforme registro em ata, e cópia anexa da planta e seu 
respectivo memorial descritivo. 
 
Artigo 75° - O visitante e convidado que provocar algum tipo de confusão nas 
dependências do Clube será impedido de frequentar novamente por prazo estipulado 
pela Diretoria Executiva. O motivo e prazo constituem assunto reservado a essa 
Diretoria. 
 
Artigo 76° - O contrato de arrendamento ou comodato das dependências dos bares do 
Clube terá a duração de 2 (dois) anos, coincidindo esse período com cada posse da nova 
Diretoria. 
 
Artigo 77° - A determinação do artigo anterior será efetuada através de edital publicado 
em jornal local. 
 
Parágrafo único – A Diretoria Executiva reserva-se o direito de administração das 
dependências dos bares do Clube, dispensando-se um novo contrato de arrendamento. 
 
Artigo 78° - O presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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Itápolis, 18 de Junho de 2013. 
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