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      Associação Cultural e Desportiva Sêniors de Paramirim 
Fundada em 15 de Março de 1991 

Rua Manoel Joaquim Pereira - Paramirim-Bahia 
CNPJ - 631706330001-68 

 
 

 ESTATUTO 
 

CAPITULO I 
 

Da Sociedade, Duração, Sede e Finalidade 

 

Art. 1º. A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SENIORS DE PARAMIRIM, a seguir 

designada simplesmente de ASSOSENIOR’S, é uma Sociedade Civil, inscrita no CNPJ sob o 

nº 63.170.633/0001-88, com prazo de duração indeterminado, fundada em quinze de março de 

mil novecentos e noventa e um, com sede e foro na cidade de Paramirim/BA, tendo, como 

pessoa jurídica de direito privado, um patrimônio distinto do de seus associados. 

 

Art. 2º. A ASSOSENIOR’S possui sede própria na Rua Manuel Joaquim Pereira, s/n, 

Paramirim/BA. 

 

Art. 3°. A ASSOSENIOR’S tem por finalidades precípuas, proporcionar aos seus associados e 

suas respectivas famílias, atividades sociais, recreativas, desportivas e culturais, sendo 

defeso o patrocínio de quaisquer atividades de caráter político ou religioso. 

Parágrafo único. Dentre suas atividades sociais a ASSOSENIOR’S, desenvolverá trabalho 

com crianças carentes, nas áreas desportivas e culturais, visando sua inclusão social. 

 

CAPÍTULO II 

Do Patrimônio 

 

Art. 4º. Constitui patrimônio da ASSOSENIOR’S: 

I - Títulos e direitos; 

II - Imóveis, móveis, veículos e semoventes; 

Ill - Doações e subvenções que se receber;  

lV - Os bens e valores adquiridos por qualquer título; 

 

Art. 5º. As rendas dos bens patrimoniais e as provenientes da venda dos Títulos de sócio 

Proprietário e Contribuinte, das taxas de transferências dos mencionados Títulos, taxas de 

condomínio e taxas de uso ou locação serão recolhidas a um estabelecimento bancário para 

custeio das atividades da ASSOSENIOR’S. 

 

Art. 6°. A instituição e atualização da taxa de condomínio serão de competência da diretoria 

Administrativa.  
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Art. 7º. Os valores de títulos de admissão de novos sócios serão reajustados anualmente com 

a proposta da Diretoria Administrativa e aval do Conselho Deliberativo.  

 

CAPITULO III 

Do Quadro Social 

 

Art. 8º. O quadro social da ASSOSENIOR’S é constituído sem distinção de nacionalidade, 

sexo, cor, raça, credo e ideologia política, admitindo-se dependentes, das seguintes 

categorias de sócios (a), titulares: 

 

I -  fundador; 

II -  fundador reintegrado; 

III -  proprietário; 

IV –  benemérito; 

V -  contribuinte; 

VI-  contribuinte especial; 

VII -  temporário 

 

§ 1º Sócio FUNDADOR é aquele que, tendo colaborado na fundação do CLUBE, contribuindo 

com seu esforço, idealismo e dedicação, tenha assinado a ata de fundação do CLUBE, 

considerando que: 

 

a) o sócio fundador em atividade pagará 50%(cinquenta por cento) da taxa de condomínio em 

caráter permanente; ficando isento os seus dependentes, em conformidade com o art. 9º 

deste estatuto, tendo o sócio fundador o direito de votar e ser votado em eleições e 

assembleias, porém participará normalmente do rateio das taxas excepcionalmente criadas 

com finalidade de melhorias do clube. 

 

b) o sócio Fundador poderá a qualquer tempo vender o seu titulo de sócio Proprietário já 

adquirido e retornar ao quadro societário do clube na modalidade de Sócio Fundador 

Reintegrado, nos termos do § 2º desse artigo. 

 

c) O sócio Fundador também poderá optar por não dispor do seu título de sócio Proprietário, 

gozando deste modo, dos direitos inerentes às duas condições de sócio (sócio Proprietário e 

sócio Fundador); 

 

d) o filho (a) de sócio Fundador que atingir a idade limite de vinte e quatro anos, onze meses 

e vinte e oito dias, optar por se tornar sócio, terá um desconto de 50%(cinquenta por cento) 

do valor do título e passará à condição de Sócio Contribuinte Especial; 

 

e) o filho (a) de sócio fundador que adquirir o título de Sócio Contribuinte Especial nas 

condições tratadas na alínea anterior, somente poderá colocá-la à venda, após 2 (dois) anos 

da quitação deste título, devendo o comprador, na ocasião da transferência de titularidade, 

pagar à ASSOSENIOR’S 50% (cinquenta por cento) do valor atual do título na data da 

transação. 
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§ 2º – Sócio FUNDADOR REINTEGRADO é aquele que, tendo colaborado na fundação do 

CLUBE, contribuindo com seu esforço, idealismo e dedicação, tenha assinado a ata de 

fundação do CLUBE, porém se afastou do quadro de sócio da ASSOSENIOR’S, sendo que: 

 

a) o sócio fundador reintegrado que optar por retornar ao quadro societário do clube, não 

pagará o seu título de admissão; e poderá participar e opinar nas assembleias, porém, sem 

direito a voto em assembleias e votações em geral, bem como votar e ser votado em eleição; 

 

b) não terá direito de colocar o seu título à venda e pagará 50%(cinquenta por cento) da taxa 

de condomínio paga pelo sócio proprietário em caráter permanente; ficando isentos os seus 

dependentes, conforme art. 9º deste estatuto, e participará normalmente do rateio das taxas 

excepcionalmente criadas com finalidade de melhorias do clube. 

 

c) o filho (a) de sócio fundador reintegrado que atingir a idade limite de vinte e quatro anos, 

onze meses e vinte e oito dias, optar por se tornar sócio, não terá direito do desconto de 50% 

(cinquenta por cento), e caso queira se tornar sócio, terá prioridade sobre os demais, porém, 

deverá obedecer ao critério de vagas de expedição de título admissão, e na existência desta, 

pagar o valor integral do título, passando assim à condição de sócio proprietário ou 

contribuinte, conforme o caso. 

 

d) a condição de Sócio fundador reintegrado é pessoal e intransferível. 

 

§ 3º Sócio PROPRIETÁRIO é aquele que, satisfeitas as condições estatutárias e 

complementares, adquiriu ou venha a adquirir TÍTULO nominal e indivisível e que teve 

aprovada a sua admissão no quadro social do CLUBE, por ato da Diretoria administrativa, 

considerando que: 

 

a) o sócio proprietário gozará do direito de votar e ser votado nas eleições e assembleias; 

 

b) o sócio proprietário menor de idade será representado ou assistido conforme o caso, até os 

18 (dezoito) anos, perante o CLUBE, pelos seus representantes legais; 

 

c) o filho (a) de sócio proprietário que atingir a idade limite de vinte e quatro anos, onze meses 

e vinte e oito dias, optar por se tornar sócio, terá um desconto de 50%(cinquenta por cento) 

do valor do título de admissão e passará à condição de Sócio Contribuinte Especial; 

 

d) o filho (a) de sócio proprietário que adquirir o título de admissão de Sócio Contribuinte 

Especial nas condições tratadas na alínea anterior, somente poderá colocá-la à venda, após 2 

(dois) anos da quitação deste título, devendo o comprador, na ocasião da transferência de 

titularidade, pagar à ASSOSENIOR’S 50% (cinquenta por cento) do valor atual do título na 

data da transação. 

 

§ 4º Sócio BENEMÉRITO é aquele a quem o Conselho Deliberativo confere tal título, como 

homenagem especial ou reconhecimento a relevantes serviços prestados, sem remuneração 

ao CLUBE não podendo, entretanto, votar ou ser votado, devendo ser observado o seguinte: 
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a) a proposta para concessão de título de sócio benemérito deverá ser apresentada pela 

Diretoria administrativa ou por requerimento de no mínimo 20% (vinte por cento) de 

assinaturas dos sócios fundadores e proprietários ao Conselho Deliberativo, e este, por sua 

vez, deliberará com a cota qualificada dos membros efetivos;  

 

b) o sócio benemérito poderá dispor de seu TÍTULO de sócio Proprietário, sem que isso 

implique a perda de sua condição de Sócio Benemérito; 

 

c) O sócio benemérito poderá optar por não dispor do seu título de sócio Proprietário, 

gozando deste modo, dos direitos inerentes às duas condições de sócio (sócio Proprietário e 

sócio benemérito); 

 

d) o sócio benemérito ficará, individualmente, isento da taxa de conservação e melhoria 

permanente, ficando isentos também os seus dependentes de acordo com o capitulo IV;  

 

e) a condição de Sócio benemérito é pessoal e intransferível. 

 

f) o filho (a) de sócio Benemérito que atingir idade limite de vinte e quatro anos, onze meses e 

vinte e oito dias, que optar por se tornar sócio, não terá direito do desconto de 50% (cinquenta 

por cento), e caso queira se tornar sócio, terá prioridade sobre os demais, porém, deverá 

obedecer ao critério de vagas de expedição de título, e na existência desta, pagar o valor 

integral do título, passando assim à condição de sócio proprietário ou contribuinte, conforme o 

caso. 

 

§ 5º Sócio CONTRIBUINTE é aquele que concorre com o pagamento parcelado de título de 

admissão e mensalidades fixadas, além de satisfazer as disposições estatutárias e não tem 

direito de votar e ser votado em assembleias e eleições, a critério da Diretoria administrativa; 

 

a) o filho (a) de sócio contribuinte que atingir idade limite de vinte e quatro anos, onze meses 

e vinte e oito dias, que optar por se tornar sócio, não terá direito do desconto de 50% 

(cinquenta por cento), e caso queira se tornar sócio, terá prioridade sobre os demais, porém, 

deverá obedecer ao critério de vagas de expedição de título, e na existência desta, pagar o 

valor integral do título, passando assim à condição de sócio proprietário ou contribuinte, 

conforme o caso. 

 

§ 6º - Sócio CONTRIBUINTE ESPECIAL é o filho (a) de sócio fundador ou proprietário, que 

ao atingir a idade limite de vinte e quatro anos, onze meses e vinte e oito dias, optar por se 

tornar sócio, tendo direito a desconto de 50%(cinquenta por cento) do valor atual do título de 

admissão para sócio proprietário. 

 

a) o filho (a) que adquirir o título de Sócio Contribuinte Especial, somente poderá colocá-la à 

venda, após 2 (dois) anos da quitação deste título, devendo o comprador, na ocasião da 

transferência de titularidade, pagar à ASSOSENIOR’S 50% (cinquenta por cento) do valor 

atual do título de admissão de sócio proprietário na data da transação. 

 

b) O Sócio Contribuinte Especial não terá direito de votar nem ser votado, em qualquer 

eleição ou votação, podendo participar de assembleias sem direito a opinar; 
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c) A condição de sócio Contribuinte Especial fica diretamente vinculada à condição de sócio 

fundador ou sócio proprietário do ascendente ou representante legal. Caso aquele deixe de 

ocupar a condição de sócio fundador ou sócio proprietário, por qualquer motivo, a condição de 

sócio Contribuinte Especial deixará de existir, devendo este sócio, no prazo de 30 dias após o 

ocorrido, integralizar o valor do título de admissão, pagando 50% (cinquenta por cento) do 

valor atualizado do título de sócio proprietário, para permanecer no quadro social do clube, 

passando à condição de sócio proprietário ou contribuinte, conforme o caso. Optando por não 

integralizar o pagamento do título, o sócio deixa de integrar o quadro social do clube, sem 

direito a indenização.   

 

§ 7º Sócio TEMPORÁRIO é aquele que atendidas às exigências estatutárias e 

regulamentares passe a integrar o quadro social do clube, após análise e aprovação da 

Diretoria administrativa, mediante o pagamento mensal em dobro da taxa de condomínio 

cobrada dos sócios proprietários, sendo isento do pagamento do título de admissão, não 

tendo direito de votar e ser votado e que poderá fazer uso das dependências do CLUBE, 

considerando que:  

 

a) o sócio temporário só poderá ser admitido uma única vez, após comprovar atividade 

profissional e residência transitórias na cidade de Paramirim, em prazo máximo de 06 meses, 

não sendo permitida renovação; 

 

b) findo esse prazo, caso haja interesse em continuar como sócio do Clube, o interessado 

deverá pagar o título de admissão e passando à categoria de sócio contribuinte ou 

proprietário, obedecendo ainda o critério de vagas de expedição de título; 

 

c) também serão considerados como sócios temporários todos aqueles que estando em férias 

por até 30 (trinta) dias e estando hospedado em casa de sócio ou parente de sócio até o 

terceiro grau (pai, mãe, tio (a), irmão (o), avós), após o pagamento do valor dobrado 

estabelecido no caput do § 7º do art. 8º deste estatuto, gozando temporariamente dos direitos 

estabelecidos para seus dependentes conforme artigo 9º deste estatuto.  

 

d) a mensalidade fixada neste parágrafo também se aplicará aos filhos dos sócios 

temporários, com idade de 25 (vinte e cinco) anos completos, que deverão pagar o 

condomínio fixado para os sócios proprietários com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), 

sendo isento do pagamento do título de admissão, ficando nesta condição até o final da 

estadia definida como válida para o sócio temporário. 

 

e) a condição de Sócio Temporário é pessoal e intransferível. 

 

f) As vagas de expedição de títulos de sócios temporários serão limitadas, analisadas e 

aprovadas pela Diretoria Administrativa. 

 

CAPITULO IV 

Dos Dependentes dos Sócios 

 

Art. 9º. Serão considerados dependentes dos sócios: 
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I - cônjuge, companheiro (a) devidamente reconhecido (a);  

II - os filhos e enteados com idade até vinte e quatro anos, onze meses e vinte e oito dias; 

III - os tutelados ou adotados legalmente, obedecendo aos critérios do item II; 

IV - menor confiado judicialmente à guarda do sócio, obedecendo aos critérios do item II; 

V - filho (a) maior, comprovadamente incapaz nos termos do código civil brasileiro; 

VI – sogro ou sogra acima de 55 anos desde que morando comprovadamente com o sócio; 

VII – pai e mãe acima de 55 anos; 

 

§ 1º – os casos especiais e excepcionais de dependentes serão analisados pela Diretoria 

Administrativa e levado para a deliberação do Conselho Deliberativo, onde o mesmo 

deliberará pela a cota média.    

 

§ 2º – perderá automaticamente a condição de dependente de sócio, aquele que antes de 
completar a idade prevista no inciso II, deste artigo, contrair matrimônio, união estável ou for 
legalmente emancipado, de forma cumulativa ou alternativa,  
 

CAPITULO V 

Da Admissão, Transferência ou Venda de Título 

 

Art. 10.  São requisitos para admissão dos sócios: 

 

I - apresentação pelo interessado, pessoa física, de proposta formalizada, devidamente 

abonada por pelo menos 02 (dois) sócios proprietários, quites com o Clube, e devidamente 

aprovada na forma deste Estatuto, além de documentos de identificação e outros que se 

fizerem necessários por exigência do Estatuto, Regulamento Interno ou a critério da Diretoria 

administrativa; 

 

II - gozar de bom conceito social e de boa conduta; 

 

III - não tiver sofrido punição com consequente eliminação na ASSOSENIOR’S ou em outra 

sociedade congênere, por ato desabonador; 

 

IV - caso o sócio proprietário queira vender a seu título, este, deverá, preferencialmente, 

ofertá-la a ASSOSENIOR’S como sendo o primeiro interessado; 

 

V - o direito de venda e transferência do título é único e exclusivo do sócio proprietário;  

 

VI- o sócio Contribuinte ou Contribuinte Especial que desistir do quadro social; somente será 

reembolsado na seguinte forma: 

 

a) caso o sócio tenha pagado menos de 50% (cinquenta por cento) do valor do titulo, far-se-á 

identificação do valor já pago, deduzindo 70% (setenta por cento) em favor da 

ASSOSENIOR’S; em seguida serão deduzidos os débitos vencidos perante a entidade, 

chegando-se assim ao valor a ser pago. Este valor só será pago no final de cada exercício 

financeiro vigente; 

 

b) caso o sócio tenha pagado mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do  titulo, far-se-á 

identificação do valor já pago, deduzido 50% (cinquenta por cento) em favor da 
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ASSOSENIOR’S; em seguida serão deduzidos os débitos vencidos perante a entidade, 

chegando-se assim ao valor a ser pago. Este valor só será pago no final de cada exercício 

financeiro vigente. 

 

VII- o valor nominal do título de sócio será estabelecido pelo Conselho Deliberativo, mediante 

proposta fundamentada da Diretoria Administrativa, tendo em vista a perspectiva do mercado 

local, sendo corrigido anualmente; 

 

VIII - o título da ASSOSENIOR’S é de natureza familiar, nominal, transferível 

e cada sócio poderá adquirir apenas 01 (um) TÍTULO. 

 

IX - O Capital Social do CLUBE é representado, na data da aprovação deste Estatuto, por 250 

(duzentos e cinquenta) TÍTULOS.  

 

X- A Diretoria Administrativa poderá promover a venda dos TÍTULOS, respeitado o limite 

estipulado, sendo competência do Conselho Deliberativo, por proposta da Diretoria 

Administrativa, aprovar o valor e venda dos mesmos.  

 

XI- os títulos de sócios proprietários são transferíveis por atos "Inter vivos" ou por "causa 

mortis" com a aprovação da Diretoria Administrativa. 

 

XII - quando não for possível a transferência para um sucessor do sócio (a) falecido, o título 

será vendido pela ASSOSENIOR’S, mediante concorrência pagando aos herdeiros, na forma 

da Iei, o saldo apurado da venda subtraindo-se o debito que o sócio titular tenha contraído 

com a ASSOSENIOR’S; 

 

XIII - na falta do sucessor, o título será incorporado ao patrimônio da ASSOSENIOR’S, 

obedecendo-se às leis que regem a espécie; 

 

XIV - fixado o pagamento do título mediante parcelamento, o sócio contribuinte que deixar de 

pagar três parcelas sucessivas ou não, será notificado e terá 30 (trinta) dias para quitar seus 

débitos com a ASSOSENIOR’S; o não cumprimento dentro do prazo estabelecido acarretará 

em exclusão do quadro de sócio independente de nova notificação;  

 

XV - o reembolso ao sócio excluído na forma do inciso anterior será calculado da seguinte 

forma: após a identificação do valor total pago, serão deduzidos 50% (cinquenta por cento) 

em favor da ASSOSENIOR’S; em seguida serão deduzidos os débitos vencidos perante a 

entidade, chegando-se assim ao valor a ser pago. Esse valor será pago ao final de cada 

exercício financeiro vigente; 

 

XVI - Os Sócios proprietários que espontaneamente se desligarem do Clube e pretenderem, 

em qualquer tempo, o seu reingresso, ficarão sujeitos ao processo de admissão em vigor. 

§ 1° O título de Sócio proprietário só será possível a sua transferência enquanto a 

ASSOSENIOR’S tiver em atividade. 

 

§ 2º No ato de transferência, será cobrada a taxa de 10% do valor atual do título de admissão; 
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§ 3º Não se cobrará taxa de transferência nos casos de sucessão "causa mortis", o mesmo 

acontecendo em casos de doação "Inter vivos" de pai para filho, filho para pai ou de cônjuge. 

 

§ 4º O ato de transferência do seu título terá assinatura do seu titular com firma reconhecida 

em cartório. 

 

§ 5º Feita a incorporação, a ASSOSENIOR’S, poderá vender o título pelo valor vigente na 

época da venda. 

 

§ 6º Sendo apurada, a qualquer tempo, a falsidade de qualquer informação constante da 

proposta de admissão e demais documentos necessários apresentados, ficarão o sócio e os 

abonadores sujeitos às penalidades contidas neste Estatuto.  

 

CAPITULO VI 

Dos Direitos e Deveres dos Sócios 

 

Art. 11. São direitos dos Sócios Fundadores e Proprietários, desde que em dia com suas 

obrigações: financeiras, estatutárias e regulamentares: 

 

I - participar das Assembleias Gerais, inclusive com direito de voto, desde que maiores de 18 

(dezoito) anos ou legalmente emancipados; 

 

II - sendo maior de 18 (dezoito) anos ou legalmente emancipado, decorrido 01 (um) ano de 

sua admissão, ser votado para os cargos de Diretoria e dos Conselhos, nos termos deste 

Estatuto e de seu Regulamento Interno; 

 

III - requerer a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, em petição fundamentada e 

assinada por um mínimo de 1/5 (um quinto) dos sócios fundadores e proprietários, constando 

assinaturas, nomes legíveis e números dos TÍTULOS dos referidos sócios, quites com o 

CLUBE; 

 

IV - tomar parte nas discussões e deliberações das Assembleias Gerais; 

 

V - participar das promoções sociais, culturais e esportivas promovidas pelo CLUBE. 

 

VI - usufruir das prerrogativas deste Estatuto e recorrer aos poderes do CLUBE na defesa de 

seus direitos; 

 

VII - frequentar as dependências do CLUBE, exceto as cedidas ou arrendadas e as atividades 

seletivas organizadas pela Diretoria administrativa; 

 

VIII - dirigir-se, por escrito, à Diretoria administrativa, solicitando qualquer medida que julgar 

útil ao CLUBE ou apontar irregularidade; 

 

IX - requerer a inclusão de dependentes, de conformidade com o art. 9º cap. IV deste 

Estatuto. 
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Parágrafo único – Nenhum sócio Fundador ou Proprietário poderá ser impedido de exercer o 

direito ou função que lhe tenham sido legitimamente conferidos, a não ser nos casos e pela 

forma previstos na Lei e neste Estatuto. 

 

Art. 12. Os direitos assegurados aos sócios por este Estatuto estão sujeitos às seguintes 

condições: 

 

a) ficarão suspensos durante o tempo em que o sócio estiver em débito com o CLUBE, ou 

sofrendo pena de suspensão. Esta última circunstância, todavia, não exime o sócio de 

responder pelas obrigações que lhe são impostas, nem lhe retira o direito de recorrer; 

 

b) não prevalecerão nos seguintes casos: 

1 - fora dos horários de funcionamento do CLUBE; 

2 - durante os períodos de requisição das instalações do CLUBE por parte de entidade oficial, 

ao qual esteja filiado; 

3 - nas festas, solenidades, competições esportivas, espetáculos e eventos, de qualquer 

natureza, quando requisitadas as dependências pela Autoridade Pública ou cedidas a 

terceiros; 

4 - nos eventos especiais promovidos pelo CLUBE, que permitam o acesso de terceiros 

mediante pagamento de ingressos, desde que, a critério da Diretoria administrativa, a 

finalidade assim o exigir; 

5 - nas festas, solenidades e competições esportivas, espetáculos e eventos de qualquer 

natureza, quando promovidos por terceiros, mediante pagamento de aluguel ao CLUBE. 

 

Art. 13. São deveres dos sócios: 

I - cumprir e fazer respeitar as normas do presente Estatuto, do Regimento Interno e as 

deliberações dos poderes constituídos do Clube; 

 

II – pagar pontualmente as contribuições, taxas e investimentos patrimoniais, aprovados e 

fixados pela Diretoria Administrativa, sob a pena de privação de seus direitos sociais; 

 

III - acatar as resoluções da Diretoria Administrativa e as de seus representantes; 

 

IV - acatar e cumprir, uma vez esgotado o direito de recursos que lhe é assegurado, as 

penalidades impostas pelo CLUBE; 

 

V - desempenhar, com a máxima diligência, o cargo a que for eleito, designado e empossado; 

 

VI - cooperar para o desenvolvimento do CLUBE, seu progresso e disciplina; 

 

VII - manter, nas dependências do CLUBE, conduta sensata, pautada nos princípios da 

dignidade e solidariedade; 

 

VIII - tratar com urbanidade os sócios, conselheiros, diretores e empregados do CLUBE, 

contribuindo para a boa ordem dos serviços da entidade; 
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IX - exibir, sempre que lhe for exigido, a carteira de identidade social ou documento que 

comprove sua condição de sócio; 

 

X - não concorrer para o desprestígio do CLUBE; 

 

XI - pugnar, direta ou indiretamente, pelo engrandecimento moral e material do CLUBE, 

prestando-lhe toda a cooperação ao seu alcance; 

 

XII - responsabilizar-se por seus dependentes e convidados, bem como seguir rigorosamente 

as normas estabelecidas, sujeitando-se às penalidades previstas neste Estatuto ou regimento 

interno, salvo no caso da alínea “g” do § 1º do Art. 15 que será apurado e analisado pela 

Diretoria Administrativa.    

 

XIII - conforme o caso ressarcir todo e qualquer dano ou prejuízo causado ao Patrimônio do 

CLUBE quer pessoalmente, quer por seus dependentes ou por seus convidados; 

 

XIV - zelar pela conservação dos bens patrimoniais do CLUBE; 

 

XV - comunicar, por escrito, ao CLUBE, a mudança de seu endereço, profissão e estado civil, 

bem como inclusão de seus dependentes; 

 

XVI - acatar a autoridade de membros da Diretoria administrativa, Conselho Disciplinar, 

Conselho Deliberativo e Fiscal do Clube, nos limites de suas atribuições estatutárias e legais; 

 

XVII - requerer exclusão de dependentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 

ocorrência do fato que a determinou. 

 

XVIII – É obrigatório o comparecimento dos sócios fundadores e proprietários às Assembleias 

Gerais Ordinárias e Extraordinárias, estando sujeito o sócio ausente, em caso de não 

comparecimento injustificado, às seguintes sanções: 

 

a- Não comparecimento em 1 (uma) assembleia geral no mesmo ano, ensejará o pagamento 

de multa de 30%( trinta por cento) do valor do condomínio do sócio proprietário e ainda 

suspenção de 2 babas consecutivos na semana posterior a assembleia geral que faltar. 

 

b- Não comparecimento em 2 (duas) ou mais assembleias no mesmo ano, ensejará o 

pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do condomínio do sócio 

proprietário e ainda suspenção de 2 babas consecutivos na semana posterior a assembleia 

geral que faltar. 

 

XIX- a multa supra estipulada será cobrada em conjunto com o condomínio do mês 

subsequente, não podendo ser excluída sem justificativa previa, ficando a regularização 

financeira do sócio, atrelada ao pagamento das multas recebidas; 

 

XX- A justificativa de que trata o inciso XVII deste artigo, deverá ser feita por escrito (e-mail, 

carta, termo, etc...), anteriormente à realização da Assembleia Geral, ou nos três dias úteis 

subsequentes à sua realização, devendo ser julgada pela Diretoria Administrativa. 
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CAPÍTULO VII 

Das Penalidades 

 

Art. 14 – O sócio estará sujeito a penalidades, na seguinte ordem:  

 

I - advertência nominal escrita; 

 

II - suspensão de até 180 dias; 

 

III - eliminação. 

 

§ 1º As denúncias deverão ser analisadas pelo Conselho Disciplinar e, em caso de punição, 

serão anotadas em ata e na ficha do infrator. Nenhuma pena poderá ser aplicada sem a 

ciência prévia do sócio quanto à falta que lhe é imputada, sendo-lhe facultado o direito a plena 

defesa. 

 

§ 2º As penas de advertência e suspensão de até 180 dias poderão, a critério do Conselho 

Disciplinar, serem aplicadas ao associado que: 

 

a) infringir qualquer disposição deste Estatuto, ou quaisquer normas internas em vigor; 

 

b) proceder incorretamente no CLUBE ou em reunião de qualquer natureza por ele 

organizada, inclusive nas atividades esportivas, dentro ou fora de suas dependências quando 

representando o clube; 

 

c) desrespeitar qualquer membro do Conselho Disciplinar, Conselho Deliberativo ou Fiscal, da 

Diretoria administrativa, do corpo de funcionários ou prestadores de serviços, quando no 

exercício de suas funções; 

 

d) dar publicidade a questões internas de natureza sigilosa; 

 

e) prestar, de má-fé, declaração inverídica como proponente, proposto, testemunha e 

inclusive condição de dependentes; 

 

f) atentar contra a moralidade social e esportiva; 

 

g) a pena de suspensão ou advertência será cumulativa quando a falta resultar em dano 

material ao CLUBE, sendo imputado ao faltoso o ressarcimento dos prejuízos que tiver 

causado. 

 

h) facilitar o ingresso a pessoas estranhas ao recinto da ASSOSENIOR’S, sem dar 

conhecimento e obter autorização previa da Diretoria Administrativa. 

 

§ 3º São circunstâncias ATENUANTES na aplicação das penas: 

I - ter sido o ato cometido em defesa própria ou de outrem; 

II - ter ocorrido por motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; 
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III - enquadrar-se o infrator na condição de primário; 

IV - ter o associado prestado relevantes serviços ao CLUBE. 

 

§ 4º São circunstâncias AGRAVANTES na aplicação de penas: 

I - maus antecedentes do infrator; 

II - ser o infrator reincidente; 

III - ofensa ou tentativa de ofensa à integridade moral ou física de outrem; 

IV - a falta ter sido cometida com premeditação; 

V - ter ocorrido, simultaneidade ou conexão de duas ou mais infrações; 

VI - ter causado danos materiais ou morais ao CLUBE; 

VII - deixar de ressarcir quaisquer danos que porventura tenham sido causados ao CLUBE 

pelo próprio sócio, ou por seus dependentes ou convidados. 

 

§ 5º O associado incurso em qualquer das penas previstas neste Estatuto terá assegurado 

seu direito de defesa, nos termos que rege o capítulo VIII do presente Estatuto. 

 

§  6º Durante o cumprimento da pena de suspensão, o sócio e seus dependentes ficam 

privados de todos os direitos que lhe são conferidos por este Estatuto,  

 

§ 7º Toda aplicação de pena será comunicada ao infrator através de correspondência escrita, 

pessoal e com comprovante de recebimento. 

 

§ 8º Tanto o recurso quanto o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo. 

 

Art. 15. A pena de eliminação do quadro social será aplicada pela Diretoria administrativa, 

quando ocorrer à justa causa praticada pelo Sócio. 

§ 1º - Para fins deste artigo, considera-se justa causa, passível de eliminação, quando o 

Sócio: 

 

a) for penalmente condenado por sentença transitada em julgado, por ato que o desabone ou 

o torne inidôneo para pertencer ao quadro social do CLUBE; 

 

b) tiver sido punido, com pena de suspensão numa somatória de 360 (trezentos e sessenta) 

dias no prazo de 05 (cinco) anos; 

 

c) agredir ou tentar agredir, moral ou fisicamente, os integrantes da Mesa Diretora, de 

quaisquer outros poderes constituídos do CLUBE, bem como aos demais membros do quadro 

social em Assembleia Geral; 

d) promover a desagregação social do CLUBE; 

e) praticar atos que causem desprestígio ou suscitem explorações contrárias à reputação do 

CLUBE ou de seu quadro social; 

 

f) desviar dinheiro ou quaisquer bens de propriedade do CLUBE; 

 

g) praticar ato caracterizado em lei como tráfico e uso de drogas nas dependências do clube, 

neste caso, somente, após o ato ser confirmado pelas autoridades legais; 
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h) em sendo notificado, deixar de indenizar o CLUBE por danos devidamente apurados, 

causados por ele ou por seus dependentes ou convidados. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Defesa e dos Recursos 

 

Art. 16. Fica assegurado ao Associado o direito de recorrer da penalidade que lhe for 

imposta, nos termos deste Estatuto e regimento Interno. 

 

§ 1º Para o que dispõe este artigo, ao associado será concedido o prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, após ter sido notificado: 

 

a) sendo a pena de até 60 (sessenta) dias, poderá submeter seu pedido de reconsideração 

junto ao Conselho Disciplinar;  

 

b) para recurso quando a pena for superior de 60 (sessenta) dias aos órgãos competentes, 

não computados, para início de contagem de prazo, os sábados, domingos e feriados. 

 

§ 2º Confirmada à aplicação da penalidade pelo órgão competente, poderá o associado 

interpor recurso, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do 

recebimento de notificação do ato contra os seus direitos, bem como das penas que lhe sejam 

imputadas. 

 

§ 3º O recurso a que se refere o parágrafo 1º do artigo 16 deverá ser protocolado na 

Secretaria do CLUBE em horário comercial e dirigido: 

a) à Diretoria administrativa se a pena aplicada for entre 61 (sessenta e um) e 120 (cento e 

vinte) dias;  

 

b) ao Conselho Deliberativo se a pena aplicada for entre a 121 (cento e vinte e um) e 180 

(cento e oitenta) dias;  

 

c) à Assembleia Geral quando a pena for de eliminação. 

 

§ 4º O recurso não terá seguimento se redigido em modos ou termos desrespeitosos ou se for 

intempestivo. 

 

§ 5º A Diretoria administrativa julgará os recursos e encaminhará ao órgão competente. 

 

§ 6º Recebido o recurso na Secretaria do CLUBE, o órgão competente será comunicado para 

apreciá-lo, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

CAPITULO IX 

Dos Órgãos Administrativos da ASSOSENIOR’S 

 

Art. 17 - São Órgãos da Administração da ASSOSENIOR’S.  

I - a Assembleia Geral; 
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II - o Conselho Deliberativo; 

III - o Conselho Fiscal; 

IV - a Diretoria Administrativa; e, 

V- o Conselho Disciplinar 

Parágrafo único. Somente será elegível para os Órgãos da Administração, o sócio que for da 

categoria fundador e proprietário e, que esteja quite com a tesouraria da ASSOSENIOR’S.  

 

CAPITULO X 

Da Assembleia Geral 

 

Art. 18. A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano da ASSOSENIOR’S, constituída 

por seus Sócios Fundadores e Proprietários, maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipados, 

em dia com suas obrigações e no pleno gozo de todos os seus direitos, observadas as 

restrições previstas em Lei e neste Estatuto, com poderes para decidir todos os assuntos 

relativos às finalidades do CLUBE e tomar resoluções que julgar convenientes à sua defesa, 

interesses e desenvolvimento, 

 

§ 1º - a Assembleia Geral Ordinária poderá deliberar com qualquer número de sócios 

fundadores e proprietários presentes e em condições de voto. 

 

§ 2º - as Assembleias Gerais Extraordinárias só poderão deliberar com os seguintes quóruns: 

I - quórum mínimo - 1/5 dos sócios fundadores e proprietários  

II - quórum médio - 2/5 dos sócios fundadores e proprietários  

III - quórum qualificado - 4/5 dos sócios fundadores e proprietários 

IV- respeitado o quórum, às assembleias, as votações serão decididas pela maioria simples 

dos votos, salvo o Art. 76 deste estatuto. 

 

§ 3º- a assembleia terá como suas atribuições: 

 

I - eleger, trienalmente, os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e seus 

suplentes; observar o §1º do caput. 

 

II - eleger bienalmente os membros do Conselho Disciplinar, Diretoria Administrativa e seus 

suplentes; observar o §1º do caput. 

 

III - destituir o Conselho Disciplinar, a Diretoria administrativa, Conselhos Deliberativo e Fiscal, 

a qualquer tempo, desde que os mesmos firam os preceitos deste Estatuto respeitando o 

quórum médio.  

 

IV - recompor o Conselho Deliberativo quando o número de seus membros ficarem reduzido 

de 2/3 (dois terços), depois de convocados os suplentes; respeitando o quórum mínimo.  

 

V- aprovar ou não a decisão do Conselho Deliberativo que se pronunciar pela dissolução total 

ou parcial do CLUBE,  

 

VI - aprovar, pelo voto do quórum médio, a decisão do Conselho Deliberativo sobre qualquer 

reforma deste Estatuto; 
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VII - decidir, em última instância, sobre as questões previstas neste Estatuto e que lhe forem 

submetidas pelos demais poderes do CLUBE; respeitando o quórum mínimo.  

 

§ 4º- Para as deliberações a que se refere o inciso V do §3º do caput, é exigida a presença 

mínima do quórum qualificado na Assembleia Geral Extraordinária e será aprovada por 2/3 

(dois terços) da soma de seus Sócios Fundadores e Proprietários, ativos. 

 

§ 5º - Uma vez convocada a Assembleia Geral Ordinária para fins dos incisos I, II do § 3º do 

caput, ficam suspensas as transferências de títulos, até a sua realização. 

 

Art. 19. A Assembleia Geral reunir-se-á nas dependências do CLUBE: 

I - ordinariamente: 

a) trienalmente, no primeiro domingo do mês de agosto, às 08 (oito) horas, por convocação 

dos Presidentes do Conselho Deliberativo ou Administrativo, exclusivamente, para eleger, em 

escrutínio secreto, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como seus 

suplentes, cujas chapas estiverem registradas na Secretaria do CLUBE.  

 

b) bienalmente, no segundo domingo do mês de dezembro para convocar eleição direta, 

através dos votos dos sócios fundadores e proprietários, para eleger a Diretoria 

Administrativa, o Conselho Disciplinar e seus suplentes. 

 

II - extraordinariamente: 

a) em qualquer ocasião, para decidir matérias dos incisos III, IV, V. VI e VII § 3º do artigo 18; 

b) para deliberar sobre as providências cabíveis em relação à administração do CLUBE, na 

hipótese de não haver registro de chapa para as eleições, no prazo fixado no Edital; 

c) quando for solicitada a sua convocação por 1/5 (um quinto) dos sócios fundadores e 

proprietários, nos termos do inciso III do artigo 11 deste Estatuto. 

Parágrafo único. Serão nulos e de nenhum efeito quaisquer atos da Assembleia Geral 

Extraordinária, estranhos aos assuntos para os quais foi especificamente convocada. 

 

Art. 20. A divulgação para a Assembleia Geral será feita pela Diretoria administrativa, em 

Edital assinado pelos Presidentes do Administrativo e do Conselho Deliberativo, publicado 

uma única vez, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e fixado em quadros de avisos 

das dependências do CLUBE, onde será estabelecido o tempo de duração da reunião. Aos 

associados fica o dever de participar das mesmas, de acordo com os incisos XVIII, XIX e  XX 

do Art. 13 cap. VI. 

  

§ 1º- Caso as pautas das assembleias não forem sanadas na mesma, poderá ser marcada 

outra assembleia sem a obrigatoriedade do prazo mínimo de 15(quinze) dias para continuar 

os trabalhos. 

 

§ 2º Antes do início dos trabalhos deverá ser colocado na mesa o Livro de Presença, pelo 

Diretor Secretário da Diretoria administrativa ou pelo Secretário do Conselho Deliberativo, 

onde os sócios lançarão suas assinaturas, após apresentarem documento de identidade 

social, efetuando-se, mediante listagem emitida pela Secretaria, a comprovação do pleno 

gozo de seus direitos. 
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§ 3º Os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária serão registrados em ata constante de 

Livro Especial, que deverá ser redigida por um Secretário indicado pelo seu Presidente. 

 

Art. 21. Os trabalhos serão sempre abertos pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou pelo 

seu substituto legal. Não havendo o comparecimento dos mesmos, caberá ao sócio fundador 

ou proprietário que integre ininterruptamente por mais tempo o quadro social do clube dentre 

os presentes, tendo como base a sua data de admissão como Sócio do Clube, o encargo da 

instalação da Assembleia Geral Extraordinária. 

 

§ 1º A ordem dos trabalhos deverá respeitar o Edital de Convocação, as normas 

estabelecidas para a Assembleia Geral Extraordinária e as regras contidas neste Estatuto 

Social. 

 

§ 2º Quando, durante as reuniões das Assembleias Gerais, qualquer associado tentar 

perturbar os trabalhos, quer com partes inoportunas, quer mediante considerações estranhas 

ao assunto em debate, caberá ao Presidente da mesa adverti-lo, tirar o direito de fala ou 

mesmo, convidá-lo a se retirar do recinto. 

 

§ 3º Cada sócio poderá falar uma única vez, sobre a matéria em discussão, por tempo 

determinado em cada assembleia pelo presidente da mesma, falando por último o autor da 

proposta, se assim lhe convier. 

 

§ 4º O Presidente da Assembleia, além do seu voto de sócio, também terá o voto de 

desempate se preciso for. 

 

§ 5º A votação nas Assembleias Gerais Extraordinárias que tratarem de reforma de Estatuto, 

alienação ou oneração de bens, será sempre nominal e, nas Assembleias Gerais ordinárias 

que tratarem dos outros assuntos constantes do artigo 25 e seus parágrafos, por votação 

secreta. 

 

§ 6º A ata dos trabalhos, será lavrada por um dos secretários convocados, será assinada 

pelos componentes da mesa e por mais 03 (três) sócios, escolhidos pela Assembleia, que 

lhes delegará poderes para aprová-la ou não. 

 

Art. 22. Compete, privativamente, à Assembleia Geral Extraordinária, além dos incisos III ao 

VII  do § 3º do artigo 18 deste Estatuto: 

 

I - apreciar assuntos de interesse social, a critério da Diretoria administrativa respeitando o 

quórum mínimo. 

 

II - deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão do CLUBE, eleger e destituir 

liquidantes e julgar-lhes as contas; respeitando o quórum médio. 

 

IV - aprovar ou votar propostas de alienação de bem imóvel do CLUBE; respeitando o quórum 

médio;  
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V - deliberar sobre a venda ou constituição de ônus reais sobre bens patrimoniais; 

respeitando o quórum médio. 

 

Art. 23. Para a instalação das assembleias, não se admitirá desrespeito ao quórum previsto 

no § 2º do art.18 deste estatuto e exigido nos demais casos deste diploma. A aprovação da 

deliberação será feita por votação simples, por maioria dos presentes, respeitando o quórum 

necessário para a instalação e os casos com previsão em contrário neste estatuto. O voto de 

cada sócio deverá ser pessoal, não se admitindo votação através de preposto ou procurador, 

nem por representação de sócio proprietário menor de 18 anos de idade. 

 

CAPITULO XI 

Do Conselho Deliberativo 

 

Art. 24 – O Conselho Deliberativo é um órgão eleito pela Assembleia Geral Ordinária, pelo 

qual os sócios se manifestam isolada ou coletivamente, e é constituído por 27 (vinte e sete) 

membros efetivos e 13 (treze) suplentes, todos Sócios fundadores e Proprietários, em pleno 

gozo de seus direitos estatutários. 

 

§ 1º- o Conselho Deliberativo se reunirá e só poderá deliberar com a seguinte quantidade de 

seus membros efetivos: 

I - Cota mínima – 13 dos membros efetivos;  

II – Cota média - 17 dos membros efetivos;  

III - Cota qualificada - 21 dos membros efetivos; 

 

§ 2º - Respeitada a cota prevista para cada reunião, as votações serão decididas pela maioria 

simples dos votos, sendo que o presidente tem o voto de desempate. 

a) O conselheiro suplente caso queira, poderá participar de todas as reuniões do conselho 

Deliberativo podendo opinar, porém, sem direito de voto. 

 

§ 3º - O mandato dos membros eleitos para o Conselho Deliberativo é de 03 (três) anos, o 

qual termina com a posse dos sucessores, sendo permitida uma única reeleição. 

 

§ 4º - Somente poderão ser eleitos os Sócios fundadores ou proprietários maiores de 18 

(dezoito) anos, residentes e domiciliados na cidade de Paramirim Bahia, quite com suas 

obrigações para com o CLUBE e que sejam sócios no mínimo há 01 (um) ano. 

 

§ 5º - Recomposto o Conselho Deliberativo na forma prevista pelo inciso IV § 3º do artigo 18, 

deste Estatuto, os novos membros apenas complementarão o mandato dos substituídos e 

serão empossados, independentemente de formalidades. 

 

Art. 25. A eleição para o Conselho Deliberativo será por escrutínio secreto, trienalmente no 

primeiro domingo de agosto, tendo início às 08 (oito) horas e término às 12 (doze) horas, após 

convocada a Assembleia Geral Ordinária para este fim pelos Presidentes Administrativo ou 

Deliberativo.  
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§ 1º Não serão consideradas as cédulas que contiverem rasuras ou quaisquer sinais que 

possam identificar os votos. Findo o prazo de registro das chapas só poderá haver 

substituição em caso de falecimento do candidato. 

 

§ 2º Encerrada a votação, às 12 (doze) horas do dia da reunião, proceder-se-á, incontinente, 

à apuração dos votos, sendo os eleitos proclamados pelo Presidente da Assembleia. Em 

seguida, dar-se-á posse, independentemente de outras formalidades, aos conselheiros 

efetivos eleitos, iniciando-se o exercício de seu mandato a partir desta data, e marcando, para 

a semana seguinte, uma reunião ordinária para eleição do Presidente, Vice-Presidente, 

Primeiro e Segundo Secretários, com assinatura do termo de posse pelos membros titulares e 

suplentes, lavrado no livro de atas, no qual se mencionará o nome e o número do título, 

ficando investidos nas respectivas funções, que exercerão até a subsequente Assembleia 

Geral convocada para nova eleição. 

 

Art. 26. Compete ao Conselho Deliberativo: 

 

I - convocar Assembleia Geral, a qualquer tempo a pedido de qualquer um dos seus membros 

efetivos, sendo o pedido analisado e deferido pelo presidente do Conselho Deliberativo; 

 

II - interpretar, sugerir reformas ou modificações no Estatuto do Clube obedecendo a cota 

média dos seus membros efetivos 

 

III- encaminhar à Assembleia Geral as matérias sujeitas à apreciação deste órgão superior 

obedecendo a cota média dos seus membros efetivos 

 

IV - dar posse ao presidente, vice-presidente e ao primeiro e segundo secretários do 

Conselho Deliberativo, na forma deste Estatuto; 

 

V - convocar eleição direta dos votos dos sócios Fundadores e Proprietários, bienalmente, no 

segundo domingo de dezembro à Diretoria Administrativa do CLUBE, bem como propor à 

Assembleia Geral a sua destituição, quando a mesma ferir o estabelecido neste Estatuto 

Social do CLUBE; 

 

VI - dar posse à Diretoria administrativa, o Conselho Disciplinar e aos membros do Conselho 

Fiscal, na forma prevista neste Estatuto. 

 

VII - propor à Assembleia Geral, processar, julgar, absolver, punir ou destituir qualquer 

membro da Diretoria administrativa, Conselho Disciplinar ou dos membros dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, na forma do inciso III §3º do art. 18 presente Estatuto, quando verificar 

que os mesmos se conduzem de modo contrário aos interesses do CLUBE, assegurado 

sempre o direito de defesa, e exigindo-se, para isso, maioria simples dos votos da cota 

qualificada de seus membros, devendo a votação ser pessoal e secreta; 

 

VIII - convocar Assembleia Geral para a recomposição do Conselho Deliberativo ou do 

Conselho Fiscal, quando o número de seus membros ficarem reduzido a 2/3 (dois terços), 

após convocados os Suplentes; 
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IX - conceder título de Sócio Benemérito, respeitando a cota qualificada.na forma prevista 

neste Estatuto; 

 

X - julgar os recursos interpostos pelos sócios, nos termos estabelecidos neste Estatuto e no 

Regimento Interno respeitando a cota média. 

 

XI - homologar o Regimento Interno elaborado pela Diretoria administrativa; respeitando a 

cota média. 

XII - homologar, trimestralmente, balancetes e contas da administração, ouvido o Conselho 

Fiscal respeitando a cota mínima.  

 

XIII - decidir pelo voto da cota qualificada de seus membros, a pedido da Diretoria 

administrativa, sobre as responsabilidades financeiras que onerem ou modifiquem o 

Patrimônio do CLUBE, quando não previstos em orçamento; 

 

XIV - examinar e submeter à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária a conveniência 

de dissolução do CLUBE respeitando a cota qualificada e com base no o Art. 76 deste 

estatuto. 

 

XV - convocar o Presidente administrativo ou os demais diretores do CLUBE sempre que 

necessário respeitando a cota mínima.  

 

XVI - manifestar-se sobre proposta da Diretoria Administrativa de exclusão de Sócio, quando 

for o caso, encaminhando-a para deliberação na Assembleia Geral; respeitando a cota 

qualificada. 

 

XVII - interpretar o presente Estatuto, esclarecendo as dúvidas, em sua aplicação, bem como 

resolver os casos omissos no âmbito de sua competência, por maioria de seus membros; 

 

XVIII - referendar de maneira geral, as atividades do CLUBE; 

 

XIX - deliberar sobre o valor da mensalidade dos Sócios Proprietários e Contribuintes, da taxa 

de conservação e melhoria, do título de admissão, por proposta da Diretoria administrativa 

respeitando a cota mínima. 

 

XX - exercer, cumulativamente, na pessoa de seu Presidente, no caso de renúncia coletiva 

dos membros da Diretoria administrativa, as funções de Presidente do Clube; 

 

XXI - nomear, provisoriamente, uma junta administrativa, composta de Diretor Secretário, 

Diretor Tesoureiro e Diretor de Patrimônio; 

 

XXII - convocar, no prazo máximo de 07(sete) dias, eleição para nova Diretoria administrativa, 

com a finalidade de complementação de mandato; 

 

XXIII - referendar propostas de contratação de serviços de terceiros e aquisição de bens 

móveis e imóveis para valores superiores a 06 (seis) salários mínimos respeitando a cota 

média. 
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XXIV - registrar, em livro de Ata, as chapas dos candidatos a membros efetivos e suplentes 

do Conselho Deliberativo, mandando imprimir as respectivas cédulas, que serão 

confeccionadas em modelo único; 

 

XXV - fiscalizar a gestão da Diretoria administrativa, examinar, a qualquer tempo, os livros e 

documentos do CLUBE, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de 

celebração, bem como quaisquer outros atos praticados pela Diretoria administrativa e que 

requeiram análise do Conselho Deliberativo respeitando a cota mínima. 

 

XXVI - homologar o orçamento para o ano posterior, apresentado pela Diretoria 

administrativa, até o mês de novembro de cada ano respeitando a cota mínima. 

 

Art. 27. Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo: 

I - juntamente com o Presidente da Diretoria administrativa, representar o CLUBE social e 

politicamente; 

II - presidir as reuniões do Conselho Deliberativo e coordenar as suas atividades; 

III - decidir, pelo voto de qualidade, os empates verificados nas votações das deliberações do 

Conselho; 

IV - exercer, cumulativamente, a Presidência do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

administrativa, em caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, até o 

provimento dos mesmos; 

V - dar posse à Diretoria administrativa do CLUBE;  

VI - determinar o dia e a hora para as reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo e 

convocar os Conselheiros para as extraordinárias. 

 

Art. 28. Compete ao Vice-Presidente do Conselho Deliberativo: 

I - substituir o Presidente nos casos de vacância, impedimentos e ausências; 

 

Art. 29. Compete ao Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo: 

I - secretariar os trabalhos, lavrando atas dos eventos, que serão assinadas pelos presentes; 

II - organizar e dirigir a secretaria do Órgão; orientar e redigir as correspondências e zelar 

pelos documentos, especialmente os livros de atas; 

III - ler o expediente e a correspondência endereçada ao Órgão; 

IV - substituir o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo nos casos de 

ausências ou impedimentos. 

 

Art. 30. Compete ao Segundo Secretário do Conselho Deliberativo: 

I - substituir o Primeiro Secretário nos casos de ausências e impedimentos. 

 

Art. 31. Compete ao Conselheiro: 

I - participar de todas as reuniões do Conselho, votar e ser votado, expressando-se livremente 

nos debates; 

II - sobre cada matéria, usar a palavra pelo tempo estipulado pelo presidente da sessão, o 

qual poderá ser prorrogado a critério da Presidência da mesa por menor ou igual tempo; 

III - requerer, por escrito, via Presidência do Conselho Deliberativo, informações a qualquer 

Órgão do CLUBE, as quais serão prestadas, de forma clara e satisfatória, no prazo máximo 
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de 15 (quinze) dias, sob pena de instauração de procedimento para destituição dos 

integrantes do Órgão consultado. 

 

Art. 32. O Conselho Deliberativo reunir-se-á: 

 

I - ordinariamente: 

a) Trienalmente, na semana seguinte à data prevista no art. 19, I, ‘a’ deste estatuto, para 

instalar, eleger e dar posse ao Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretário do 

Conselho Deliberativo; 

 

b) bienalmente para convocar eleições diretas dos votos dos sócios Fundadores e 

Proprietários, no segundo domingo de dezembro, para eleger o Conselho Disciplinar e a 

Diretoria administrativa do Clube, e até o segundo domingo de janeiro do ano subsequente ao 

da eleição, para dar posse aos mesmos, eleita na forma deste Estatuto; 

 

c) uma vez, a cada trimestre, para discutir, julgar e deliberar sobre o parecer do Conselho 

Fiscal que se manifestará sobre as Atividades Financeiras e o Relatório da Diretoria 

administrativa. 

 

 

II - extraordinariamente: 

 

a) sempre que necessário e quando os interesses do CLUBE o exigirem; 

 

b) para exame de recursos contra atos da Diretoria administrativa, ou matéria constante de 

pauta, ou para manifestações diversas. 

 

§ 1º- A reunião destinada à eleição e posse do Presidente e Vice-Presidente do Conselho 

Deliberativo será presidida pelo Conselheiro com mais tempo initerruptamente que se integra 

o quadro social do clube dentre os Conselheiros presentes.  

 

a) As posses dos membros da Diretoria Administrativa e do Conselho Disciplinar serão 

presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo; 

 

§ 2º- O Presidente, Vice-Presidente e Diretores Administrativos ou qualquer outro sócio do 

CLUBE, poderá participar das reuniões do Conselho Deliberativo, sem direito a voto, desde 

que convidados pelo Presidente do Conselho. 

 

§ 3º- O Conselheiro perde o seu mandato nos seguintes casos: 

a) por morte; 

b) pela perda da capacidade civil; 

c) pela renúncia escrita; 

d) por mudança de domicílio ou residência para fora do município de Paramirim Bahia; 

 

e) pela falta, não justificada, por ano de mandato, a 2 (duas) reuniões seguidas ou a (três) 

alternadas; mediante notificação do presidente do Conselho Deliberativo 
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f) pela efetivação de pena máxima (180 dias) contra ele, imposta pelo Conselho Disciplinar e 

Diretoria Administrativa; 

 

g) pela aceitação de qualquer cargo do Conselho Disciplinar, Diretoria administrativa ou 

Conselho Fiscal, enquanto estiver exercendo estas funções, após, o mesmo, voltará, 

novamente, à plenitude de seu mandato de Conselheiro, retornando o seu substituto à 

suplência; 

 

h) pela dissolução do Conselho Deliberativo. 

 

§ 4º- Será vedada a candidatura, para cargo eletivo, do Conselheiro que infringir as alíneas 

“e” e “f” do parágrafo anterior. 

 

§ 5º- O Conselheiro que perder seu mandato será substituído pelo Suplente que for 

convocado pelo Presidente do Conselho Deliberativo, após consenso apurado em reunião 

deste Órgão. 

 

§ 6º- As reuniões ordinárias ou extraordinárias serão presididas, respectivamente, pelo 

Presidente do Conselho Deliberativo, na sua falta ou impedimento, pelo Vice-Presidente, ou 

pelo Conselheiro que integre, ininterruptamente, o quadro social do clube, dentre os presentes 

naquela sessão. 

 

§ 7º A divulgação para as reuniões do Conselho Deliberativo serão feita em Edital assinado 

pelo seu Presidente, publicado uma única vez, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, 

fixado em quadros de avisos nas dependências do CLUBE e também por convite pessoal, 

dando ciente o Conselheiro da reunião. Caso as pautas nas reuniões, não forem sanadas na 

mesma, poderá ser marcada outra reunião, sem a obrigatoriedade do prazo mínimo de 

5(cinco) dias para continuar os trabalhos. 

 

§ 8º- Nas reuniões do Conselho Deliberativo, finda a matéria da ordem do dia, somente será 

tratada matéria estranha à convocação se a mesma for tida como inadiável e a sua 

apreciação for aprovada pela a metade mais um dos Conselheiros presentes. 

 

CAPITULO XII 

Do Conselho Fiscal 

 

Art. 33. O Conselho Fiscal é o órgão que fiscaliza a gestão econômico-financeira do CLUBE e 

será eleito pela mesma Assembleia Geral Ordinária que eleger o Conselho Deliberativo, 

dentre os Sócios Fundadores e proprietários, e será composto de 03 (três) membros efetivos 

e 02 (dois) suplentes, sendo estes substitutos daqueles, quando ocorrer vaga ou 

impedimento, coincidindo o mandato de seus membros com o dos membros do Conselho 

Deliberativo. 

 

§ 1º O Conselho Fiscal terá um Presidente, um Secretário e um Relator, eleitos dentre os 

seus membros, em reunião presidida pelo Conselheiro que com mais tempo initerruptamente 

se integre o quadro social do clube dentre os presentes. 
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a) O conselheiro suplente caso queira, poderá participar de todas as reuniões do Conselho 

Fiscal podendo acompanhar os trabalhos. 

 

§ 2º Os membros do Conselho Fiscal poderão ser destituídos do cargo, mediante propositura 

do Conselho Deliberativo, que convocará uma Assembleia Geral Extraordinária para 

apreciação dos motivos alegados para a destituição. 

 

§ 3º Confirmada a destituição ou renúncia dos membros efetivos e seus suplentes, será 

marcada nova Assembleia Geral Extraordinária para eleição dos novos Conselheiros Fiscais, 

para recomposição dos cargos, sendo necessário o registro das candidaturas na Secretaria 

do Clube até 72 (setenta e duas) horas antes da referida Assembleia Geral Extraordinária. 

 

§ 4º Recomposto o Conselho Fiscal, na forma estabelecida no parágrafo anterior, os novos 

membros apenas complementarão o mandato dos substituídos. 

 

§ 5º A eleição para o Conselho Fiscal será por escrutínio secreto, no primeiro domingo de 

agosto, trienalmente, tendo início às 08 (oito) horas e término às 12 (doze) horas, após 

convocada a Assembleia Geral Ordinária para este fim e será convocada pelos Presidente da 

Diretoria Administrativa ou do Conselho Deliberativo. 

 

§ 6º Não serão consideradas as cédulas que contiverem rasuras ou quaisquer sinais que 

possam identificar os votos.  

 

a) Findo do prazo o registro das chapas só poderá haver substituição em caso de falecimento 

do candidato. 

 

§ 7º Encerrada a votação, às 12 (doze) horas do dia da reunião, proceder-se- á, incontinente, 

à apuração dos votos, sendo os eleitos proclamados pelo Presidente da Assembleia. Em 

seguida, dar-se-á posse, independentemente de outras formalidades, aos conselheiros fiscais 

eleitos, iniciando-se o exercício de seu mandato a partir desta data, e marcando, para a 

semana seguinte, uma reunião ordinária para eleição de Presidente, Secretário e Relator, 

com assinatura do termo de posse pelos membros e suplentes, lavrado no livro de atas, no 

qual se mencionará o nome e o número do título, ficando aqueles investidos nas respectivas 

funções, que exercerão até a subsequente Assembleia Geral convocada para nova eleição. 

 

Art. 34- Compete ao Conselho Fiscal: 

 

I - fiscalizar os atos financeiros da Diretoria administrativa e verificar o cumprimento de seus 

deveres legais e estatutários; 

 

II - examinar e analisar, pelo menos a cada 02 (dois) meses ou sempre que julgar necessário, 

os livros, documentos e os comprovantes dos lançamentos feitos nos balancetes mensais da 

Diretoria administrativa, apresentando seu parecer ao Conselho Deliberativo; 

 

III - examinar as contas apresentadas, em caso de renúncia ou de destituição do Presidente 

administrativo do CLUBE, dando às mesmas o seu competente parecer; 
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IV - examinar a contabilidade e emitir parecer sobre as contas anuais; 

 

V - opinar sobre as propostas da Diretoria administrativa e do Conselho Deliberativo quanto à 

emissão de TÍTULOS, Planos de Investimentos ou Orçamentos de Capital, transformação, 

incorporação, fusão ou cisão; 

 

VI - propor a convocação do Conselho Deliberativo para análise de fatos graves e urgentes; 

 

VII - denunciar a Diretoria administrativa ao Conselho Deliberativo em caso de erros, fraudes 

ou crimes de que tiver conhecimento, sugerindo imediatas providências, ou recorrer à 

Assembleia Geral, caso esse órgão não tome as providências necessárias e cabíveis para a 

proteção dos interesses do CLUBE. 

 

VIII - convocar Assembleia Geral Extraordinária, se os órgãos da administração retardarem, 

por mais de 01 (um) mês, esta convocação, sempre que ocorrerem motivos graves ou 

urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias; 

 

IX - emitir parecer sobre a proposta Orçamentária. 

Parágrafo único – No exercício das atribuições previstas nos Incisos II, III, IV e IX do caput, 

disporá o Conselho Fiscal do prazo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por igual período, a critério 

do Presidente do Conselho Deliberativo. 

 

Art. 35. O Conselho Fiscal será solidariamente responsável se, tendo apurado alguma 

irregularidade financeira da Diretoria Administrativa do CLUBE, não denunciar o fato ao 

Presidente do Conselho Deliberativo, apontando os responsáveis. 

 

CAPITULO XIII 

Da Diretoria Administrativa 

 

Art. 36. A Diretoria Administrativa será formada dentre os Sócios Fundadores e Proprietários, 

em eleição direta, a ser realizada na forma do capitulo XV deste ESTATUTO, e constituir-se-á 

dos seguintes membros: 

 

I –  Presidente; 

II -  Vice-presidente; 

III -  1º Diretor Secretário; 

IV -  2º Diretor Secretário; 

V -  1º Diretor Financeiro; 

VI -  2º Diretor Financeiro; 

VII -  Diretor Social, Cultural e Recreativo; 

VIII - Diretor de Patrimônio; 

IX -  Diretor de Esportes; 

X -  Diretor de Parque Aquático; e, 

XI -  Diretor Jurídico. 
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§ 1º O mandato dos membros eleitos para a Diretoria administrativa será de 02 (dois) anos, o 

qual terminará com a posse dos sucessores legais, sendo permitida a reeleição do Presidente 

e do vice- Presidente administrativo por mais 01 (um) único mandato consecutivo; 

a) e os demais membros da diretoria Administrativa por quantos mandatos forem necessários. 

 

§ 2º Somente poderão ser candidatos os Sócios Fundadores e Proprietários maiores de18 

(dezoito) anos, residentes e domiciliados na cidade de Paramirim Bahia, quites com o CLUBE 

e que sejam Sócios, no mínimo, há 01 (um) ano; 

 

§ 3º Os membros da Diretoria administrativa serão empossados até o segundo domingo de 

janeiro do ano subsequente ao da eleição, independentemente de quaisquer outras 

formalidades, assinando termo de posse lavrado no livro de atas, em que se mencione o 

nome e o número do título, ficando investidos nas suas funções, que exercerão até a 

subsequente Assembleia. 

 

§ 4º Os Sócios Fundadores e Proprietários candidatos aos cargos da Diretoria administrativa, 

deverão requerer, por escrito, o registro das chapas, com os respectivos nomes, assinatura 

dos candidatos, número do título de propriedade de cada um e data de admissão no Clube, 

devidamente protocolado na Secretaria do Clube, no máximo até a quarta-feira que antecede 

a eleição, durante o horário de funcionamento da Secretaria. Não poderão ser feitas 

substituições após protocolo na Secretaria com exceção de falecimento do candidato, quando 

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

 

§ 5º O Presidente administrativo poderá designar, como colaboradores da Administração, de 

sua livre escolha, dentre os sócios fundadores e proprietários, quite com o clube e maiores de 

18 (dezoito) anos, residentes e domiciliados em Paramirim Bahia, submetendo à aprovação 

do Conselho Deliberativo aqueles que irão ocupar os cargos de auxiliares da Administração, 

definidos neste Estatuto. 

 

§ 6º Poderá, ainda, o Presidente administrativo sugerir auxiliares, cujo número, título e função 

serão determinados de acordo com as necessidades de cada Departamento, mediante 

aprovação do Conselho Deliberativo. 

 

§ 7° Os diretores deverão ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que toda 

pessoa ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios.  

 

§ 8º O Presidente eleito ou em exercício que, por qualquer motivo, transferir seu domicílio 

para outra cidade, deverá ser substituído, imediatamente, pelo o seu sucessor legal, 

perdendo, automaticamente, o mandato, caso esta situação perdure por mais de 03 (três) 

meses. 

 

Art. 37. Compete à Diretoria Administrativa, além de outras atribuições constantes deste 

ESTATUTO: 

I - dirigir a ASSOSENIOR’S, administrar os bens e praticar todos os atos de gestão, não 

podendo, contudo, transigir ou renunciar a direitos, adquirir bens imóveis, contrair 

empréstimos ou por qualquer forma, onerar os bens sociais sem prévia autorização do 

Conselho Deliberativo e em desacordo com este estatuto; 
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II - baixar normas e regulamentos internos; 

 

III - organizar, elaborar, modificar ou reformar o Regimento Interno, “ad referendum" do 

Conselho Deliberativo; 

 

IV - cumprir e fazer as disposições deste ESTATUTO, bem como as resoluções emanadas da 

Assembleia Geral, do Conselho Deliberativo e dela própria; 

 

V - manter a ordem e zelar pela correção de tratamento e pela urbanidade da relação entre os 

sócios; 

 

VI - cobrar todas as receitas constantes do orçamento; 

 

VII - aplicar penalidades previstas neste Estatuto; 

 

VIII - fixar os salários dos funcionários, com a devida autorização do Conselho Deliberativo; 

 

IX - ceder, ocasionalmente, a título gratuito ou oneroso, qualquer dependência da 

ASSOSENIOR’S; 

 

X - nomear funcionários para os cargos administrativos de Gerente, Secretário, Tesoureiro da 

ASSOSENIOR’S, com competências do Regimento Interno, "ad referendum" do Conselho 

Deliberativo; 

 

XI - firmar contratos ou efetuar investimentos e eventos, contudo, sob autorização prévia do 

Conselho Deliberativo, quando a operação ultrapassar 6 (seis) salários mínimos vigentes no 

mês da solicitação; 

 

XII - prestar contas ao Conselho Fiscal, trimestralmente, das Receitas, Despesas e 

Imobilizações da ASSOSENIOR’S, acostando aos balancetes os respectivos documentos; 

 

XIII - apresentar ao Conselho Deliberativo, trimestralmente, orçamento com plano de 

aplicação para o trimestre seguinte; 

 

XIV - apresentar semestralmente, ao Conselho Deliberativo, as contas devidamente 

acompanhadas de relatório do Presidente da ASSOSENIOR’S, e do parecer do Conselho 

Fiscal; 

 

XV - julgar as propostas de admissão de sócios contribuintes; 

 

XVI - decidir sobre a aplicação de penas disciplinares, previstas neste ESTATUTO; 

 

XVII - organizar o orçamento anual da ASSOSENIOR’S, submetendo-se a aprovação da 

Assembleia Geral; 
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XVIII – apresentar à Assembleia Geral, até o último dia do mês de abril, relatório sintético de 

seus atos referentes ao ano anterior, incluindo receitas e despesas, com parecer do Conselho 

Fiscal; 

 

Art. 38. A Diretoria Administrativa reunir-se-á na sede social do clube: 

a) ordinariamente, 1 (uma) vez por mês, na primeira quinta-feira do mês, com hora a ser 

estabelecida pelo Presidente do Clube;  

b) extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu Presidente; 

 

Art. 39. As deliberações da Diretoria Administrativa serão adotadas com a presença de mais 

da metade de seus membros, pelo voto da maioria, devendo constar nas atas, lavradas em 

livro próprio pelo 1º Diretor Secretário ou seu substituto legal. 

Parágrafo único. O Diretor que faltar 3 (três) reuniões consecutivas sem a devida justificativa 

será, desligado da Diretoria Administrativa mediante notificação do seu presidente e a 

vacância será preenchida na forma do presente ESTATUTO. 

 

Art. 40. Compete ao Presidente da Diretoria Administrativa: 

I - representar a ASSOSENIOR’S, em juízo e fora dele, ativa e passivamente; 

II - praticar todos os atos de administração e gerência da ASSOSENIOR’S, de acordo com os 

fins e objetivos na forma da Lei, do Estatuto e do Regimento Interno; 

III - convocar e presidir as reuniões, ordinárias e extraordinárias, da Diretoria Administrativa, 

votando e, no caso de empate, com voto de qualidade; 

IV - convocar, quando necessário, reuniões da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo; 

V - executar as penalidades impostas pelo Conselho Disciplinar; 

VI - assinar, com o 1º Tesoureiro, ou seu substituto, os cheques e todos os papéis que se 

refiram à movimentação de valores e dinheiro da ASSOSENIOR’S; 

VII - assinar com o 1º Secretário ou seu substituto, os títulos dos sócios, as carteiras sociais e 

demais documentos de igual natureza; 

VIII - resolver os casos emergenciais da alçada da Diretoria Administrativa submetendo, 

porém, sua resolução a aprovação desta; 

IX - admitir, suspender e demitir empregados, com observância das normas da CLT, do 

estatuto e do regimento interno; 

X - delegar poderes de representação a outro Diretor para finalidades sociais; 

Xl - aplicar penalidades de sua competência a sócios e seus dependentes e fazer cumprir as 

que forem aplicadas pelo Conselho Disciplinar; 

 

Art. 41 - Compete ao Vice-presidente: 

 

I - Supervisionar o bom andamento dos eventos sociais e esportivos em todos os setores da 

ASSOSENIOR’S; 

 

II- Substituir o Presidente da Diretoria Administrativa nos seus impedimentos e suceder-lhe no 

caso de vacância. 

 

Art. 42 - O Vice-presidente poderá indicar com aval do presidente Administrativo um ou mais 

sócios entre os Fundadores e Proprietários para auxiliar em seus trabalhos de supervisão. 
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Art. 43. Em caso de Impedimento do Presidente e do Vice-presidente ou vacância dos 

respectivos cargos, será chamado ao exercício da presidência da Diretoria Administrativa o 

presidente do Conselho Deliberativo. 

 

Art. 44. Vagando os cargos de Presidente e Vice-presidente da Diretoria Administrativa, far-

se-á eleições 30 (trinta) dias depois da abertura da última vaga, e os eleitos completarão o 

período de seus antecessores, caso o prazo do mandato a ser concluído seja superior a 90 

(noventa) dias. 

 

Art. 45. Compete ao 1º Diretor Secretário: 

I - supervisionar os serviços de Secretaria da ASSOSENIOR’S; 

 

II - corrigir todos os dados necessários à elaboração do relatório anual; 

 

III - manter em boa ordem a guarda os registros relativos à inscrição dos sócios e todos os 

livros e demais documentos do arquivo da ASSOSENIOR’S; 

 

IV - redigir, ler e assinar as atas das reuniões da Diretoria Administrativa bem como os avisos, 

convocações e correspondências rotineiras da ASSOSENIOR’S; 

 

V - assinar, com o Presidente, diplomas, carteiras sociais e demais documentos de igual 

natureza; 

VI - encaminhar ao Secretário do Conselho Deliberativo, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, protocolado, todo requerimento ou correspondência dirigida ao Conselho Deliberativo 

referente a assuntos tratados no Capitulo VII das penalidades deste Estatuto; 

 

Art. 46. Compete ao 2º Diretor Secretário: 

I - substituir o 1º Diretor Secretário em seus impedimentos; 

 

II - cooperar com o 1º Diretor Secretário nos trabalhos da Secretaria da ASSOSENIOR’S; 

 

III - auxiliar nas festas sociais e esportivas, tanto fora como nas dependências da 

ASSOSENIOR’S; 

 

Art. 47. Compete ao 1º Diretor Tesoureiro: 

I - ter sob sua guarda e responsabilidade os valores da ASSOSENIOR’S, depositados em 

estabelecimentos bancários idôneos; 

 

II - arrecadar a receita da ASSOSENIOR’S, promovendo, inclusive, a notificação aos 

Inadimplentes; 

 

III - pagar as despesas autorizadas pelo Presidente; 

 

IV - assinar, com o Presidente, cheques e quaisquer outros documentos que envolvam 

responsabilidades financeiras para a ASSOSENIOR’S; 
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V - Gerir as finanças da sociedade orientando, organizando e fiscalizando a contabilidade 

geral da ASSOSENIOR’S; 

 

VI - Apresentar a Diretoria Administrativa, mensalmente, prestação de contas e, anualmente, 

o balanço patrimonial e financeiro, para os fins estabelecidos neste ESTATUTO; 

 

VII - Facilitar aos membros do Conselho Fiscal o exame dos livros e objetivos sob sua guarda, 

em qualquer que for solicitado; 

 

Art. 48. Compete ao 2° Diretor tesoureiro: 

I - Substituir o 1º Diretor Tesoureiro nos seus impedimentos; 

 

II - Cooperar com o 1º Diretor Tesoureiro sempre que por este for solicitado, especialmente da 

organização de listas e fichários dos sócios, e os trará sempre em dia, de modo a se poderem 

verificar, a qualquer momento, esses documentos atualizados; 

 

III - Supervisionar o serviço de bar, lanchonete e restaurante; 

 

IV - Fiscalizar o almoxarifado e todos os bens nele existentes. 

 

Art. 49. Compete ao Diretor Social, Cultural e Recreativo: 

I - organizar o calendário anual de festas e eventos sociais da ASSOSENIOR’S; 

II - representar ASSOSENIOR’S, nas ausências do Presidente, em solenidades ou atos 

sociais; 

III - submeter a aprovação da Diretoria Administrativa a organização das atividades sociais; 

IV - fazer promoções e incentivar a participação dos sócios nos eventos programados pela 

ASSOSENIOR’S; 

V - organizar a realização de festas e propor as medidas que julgar adequadas para a 

segurança e comodidade para todos que delas participam;  

VI - promover os meios para incrementar a sociedade e camaradagem entre os associados; 

VII - propor à Diretoria Administrativa a realização de reunião de caráter artístico ou cultural; 

VIII - auxiliar nos assuntos gerais de Administrativos da Entidade; 

 

Art. 50. Compete ao Diretor de Patrimônio: 

I - fiscalizar o andamento das obras do ASSOSENIOR’S; 

II - zelar pela conservação dos bens sociais, mantendo em dia o investimento da 

ASSOSENIOR’S; 

 

Art. 51. Compete ao Diretor de Esportes: 

I - propor à Diretoria Administrativa a nomeação de técnicos para cada modalidade esportiva 

que achar necessário; 

II - promover competições e torneios para o maior incremente do esporte em geral; 

III - zelar pelo material esportivo e pelas quadras de esportes; 

IV - representar a ASSOSENIOR’S, junto às Ligas ou Federações, ou em tudo o que se 

relacione com esporte; 

V - indicar à Diretoria Administrativa pessoas de boa reputação na comunidade, ligadas a 

esportes, para que exerçam o cargo de assessor esportivo;                                                                                                     
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VI- propor e realizar atividades esportivas de recreação e lazer, com a participação de Clubes 

ou Associação convidados de qualquer cidade; 

VII- assinar correspondências do Clube, cujo conteúdo seja constituído de assunto vinculado 

ao seu departamento; 

VII – O Diretor de esportes poderá indicar com aval da Diretoria Administrativo um ou mais 

sócios, dentro do quadro social para poder auxiliar em seus trabalhos. Atribuindo-lhes a 

mesma autoridade do Diretor de Esportes na sua ausência. 

 

Art. 52. Compete ao Diretor de Parque Aquático: 

I - Elaborar normas para o funcionamento das piscinas; 

II - Substituir o Diretor de Esporte nos seus impedimentos ou faltas; 

III - Supervisionar os salões de jogos; 

 

Art. 53. Compete ao Diretor Jurídico prestar assistência jurídica a ASSOSENIOR’S, sempre 

que necessário. 

 

Art. 54. Em caso de vacância de algum cargo de Diretor, o Presidente do Administrativo 

solicitará uma Assembleia Geral Extraordinária para eleger e dar posse ao novo Diretor, que 

ocupará a respectiva vaga, na forma dos artigos deste ESTATUTO. 

 

CAPITULO XIV 

Do Conselho Disciplinar 

 

Art. 55- O Conselho Disciplinar será formado por 5(cinco) membros efetivos e 2 (dois) 

suplentes dos Sócios Fundadores e Proprietários maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e 

domiciliados na cidade de Paramirim Bahia, e que sejam Sócios, no mínimo, há 01 (um) ano. 

a) O Conselho Disciplinar é o órgão auxiliar da Administração no que se referir a Disciplina, 

ética, moral e danos causados ao patrimônio. 

b) O Conselho Disciplinar reunir-se-á para eleger os componentes da mesa composta por 

01(um) Presidente, 01 (um) Vice Presidente e 01 (um) Secretário por eleição entre seus 

membros; devendo comunicar por escrito os eleitos ao Presidente do Clube no prazo de 10 

(dez) dias. 

c) O Conselho Disciplinar reunir-se-á extraordinariamente sempre que ocorrerem motivos 

para tal e ordinariamente pelo menos uma vez por mês, em data e hora de consenso de seus 

membros. 

d) os conselheiros deverão comparecer pontualmente às reuniões ordinárias e 

extraordinárias, podendo perder o mandato, quando:  

1- faltarem a duas (02) reuniões consecutivas sem prévio aviso ou justificativas.  

2- faltarem a três (03) reuniões alternadas sem prévio aviso ou justificativas.  

3- não pertencer mais no quadro social do clube. 

4 – sofrer suspensão superior a 60 dias.  
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§ 1º O Conselho Disciplinar do CLUBE será eleito bienalmente pela eleição direta dos votos 

dos sócios fundadores e proprietário e segue os mesmos procedimentos da eleição e posse 

da Diretoria Administrativa, Conselho Deliberativo e Fiscal obedecendo aos números de 

componentes. 

 

§ 2º O Conselho Disciplinar seguirá o Estatuto e Regimento Interno desta Associação bem 

como estabelecerá os seus próprios métodos de julgamento disciplinar com a aprovação da 

Diretoria Administrativa.  

 

a) Para se instalar a reunião do Conselho Disciplinar, é necessária a presença de pelo menos 

três (03) membros, sendo suas decisões tomadas pela maioria dos presentes. 

b) O conselheiro suplente caso queira, poderá participar de todas as reuniões do conselho 

Disciplinar podendo opinar, porém, sem direito de voto. 

Art. 56 - Ao Conselho Disciplinar compete: 

I - instruir dos processos disciplinares levantados pela Diretoria Administrativa; 

II – apreciar as queixas apresentadas por qualquer órgão social do Clube que lhe sejam 

remetidas, 

 

III - apreciar todas as questões de natureza disciplinar que lhe sejam suscitadas por qualquer 

sócio efetivo desde que requerida por escrito e devidamente fundamentadas e com as 

assinaturas de no mínimo de 2(dois) sócios ativos como testemunhas; 

 

IV- os casos previstos no inciso anterior desse artigo, não precisaram de testemunhas, caso 

este sócio forem membros: da Diretoria Administrativa, Conselhos Deliberativo, Disciplinar ou 

Fiscal;  

 

V - emitir pareceres de carácter disciplinar e aplicar ou propor as sanções disciplinares.  

Parágrafo único. É da exclusiva competência do Conselho Disciplinar a advertência ou 

punição de quaisquer sócios efetivos, nos termos deste estatuto. 

 

VI- Vagando os cargos do Conselho Disciplinar após a camada dos suplentes e o mesmo 

ficando inferior a 3(três) membros efetivos, a Diretoria Administrativa solicitará uma 

Assembleia Geral Extraordinária junto ao Conselho Deliberativo e far-se-á eleições 30 (trinta) 

dias depois da abertura da última vaga, e os eleitos completarão o período de seus 

antecessores, caso o prazo do mandato a ser concluído seja superior a 90 (noventa) dias. 

 

CAPITULO XV 

Das Eleições 

Art. 57. Além dos demais preceitos previstos neste Estatuto, serão observados as seguintes 

exigências e formalidades para a eleição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal: 

I - os sócios, candidatos ao cargo de Conselheiro Deliberativo, deverão se organizar em 

grupos de 27 (vinte e sete) membros efetivos e 13 (treze) suplentes e os postulantes ao 

Conselho Fiscal, em grupos de 03 (três) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes, e 

requerer, por escrito, o registro das chapas, com os respectivos nomes, assinatura dos 

candidatos e número do título de propriedade de cada um, data de nascimento e admissão no 

Clube, tudo devidamente protocolado na secretaria do CLUBE; 



33 
 

 

II - somente poderá candidatar-se às eleições o Sócio Fundador e Proprietário maiores de18 

(dezoito) anos, em pleno gozo de seus direitos estatutários e que contar com mais de 01 (um) 

ano de filiação no CLUBE; 

III - o sócio só poderá se inscrever em uma única chapa; 

IV - o registro das chapas concorrentes para o Conselho Deliberativo e Fiscal será encerrado 

até a quarta-feira que antecede a eleição, durante o horário de funcionamento da Secretaria. 

V - o sócio eleitor terá direito a somente um voto, e deverá está quite com a tesouraria da 

ASSOSENIOR’S até 05(cinco) dias úteis antes das eleições; 

VI - não será permitido o voto por procuração; 

VII - será considerada eleita a chapa completa que obtiver a maioria simples dos votos válidos 

apurados; 

 

a) caso haja uma única chapa inscrita, esta também terá que obtiver a maioria simples dos 

votos válidos apurados para ser considerada eleita;   

 

VIII – 15 (quinze) minutos antes do início da eleição, a junta eleitoral se reunirá e definirá por 

maioria de seus membros, uma formula de desempate para o caso de igualdade de votos 

entre as chapas concorrentes; 

 

IX - cada chapa, após o registro na secretaria do clube, tem o direito de usar o espaço interno 

do clube em local prévio e autorizado pela diretoria administrativa, para fazer as suas 

explanações sobre a sua forma de governo; e terá o tempo máximo de uma hora. Sendo 

permitido apenas duas vezes até 72 horas antes das eleições. Não será permitido às chapas 

concorrentes usarem o mesmo horário, fazer eventos festivos ou patrocinar qualquer gasto 

com os sócios. 

 

§ 1º Findo prazo de registro das chapas, só poderá haver substituições em caso de 

falecimento do candidato, quando a substituição poderá ser feita até o início do processo de 

votação. 

 

§ 2º O conselheiro(a) Fiscal ou Deliberativo que se candidatar a cargo eletivo da Diretoria 

Administrativa ou Conselho Disciplinar, deverá requerer seu afastamento de sua função na 

Secretaria do CLUBE, sob pena de indeferimento, momento em que será substituído pelo 

suplente que for convocado pelo Conselho Deliberativo ou Fiscal. Ambos retornarão à sua 

condição anterior caso o candidato não seja eleito para o cargo pretendido.  

 

§ 3º O Diretor Administrativo ou Conselheiro Disciplinar que se candidatar a cargo eletivo dos 

Conselhos Deliberativo ou Fiscal, deverá requerer seu afastamento de sua função na 

Secretaria do CLUBE, sob pena de indeferimento. Sendo substituído pelo suplente natural. 

Ambos retornarão à sua condição anterior caso o candidato não seja eleito para o cargo 

pretendido. 

 

Art. 58. O Presidente administrativo do CLUBE designará, com antecedência mínima de 10 

(dez) dias, uma junta eleitoral com atribuições para regulamentar as eleições do conselho 

Deliberativo.  
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Art. 59. Caberá também ao presidente administrativo a condução do processo e atribuições 

que definir, estabelecendo normas complementares que regulamentem as eleições. 

 

Art. 60. A Junta Eleitoral será composta de 06 (seis) sócios Fundadores e proprietários sendo 

03(três) para a mesa receptora e 3 (três) para a mesa apuradora de votos; 

§ 1º Não poderão participar da Junta Eleitoral os Membros da Diretoria administrativa, o 

Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, ou qualquer dos filiados inscritos 

nas chapas concorrentes ao pleito. 

 

Art. 61. As cédulas terão modelo único, fornecido pelo Clube, e nelas deverão constar nomes 

para membros efetivos e os suplentes, não podendo o mesmo nome constar em mais de uma 

chapa e serão autenticadas pelos membros da junta eleitoral assim que comessem os 

trabalhos de votação. 

 

Art. 62. A Diretoria administrativa e o Conselho Disciplinar do CLUBE serão eleitos 

bienalmente pela eleição direta dos votos dos sócios fundadores e proprietário e segue os 

mesmos procedimentos da eleição do Deliberativo e Fiscal obedecendo aos números de 

componentes. 

 

§1º - Nas eleições da Diretoria Administrativa e do Conselho Disciplinar, O Presidente 

Deliberativo designará, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, uma junta eleitoral com 

atribuições para regulamentar as eleições da Diretoria Administrativa. 

 

§ 2º - Caberá também ao presidente Deliberativo a condução do processo e atribuições que 

definir, estabelecendo normas complementares que regulamentem as eleições. 

Art. 63. O mandato dos membros eleitos para a Diretoria administrativa será de 02 (dois) 

anos, o qual terminará com a posse dos sucessores, sendo permitida a reeleição do 

Presidente e Vice-Presidente por mais 01 (um) único mandato consecutivo, e os demais 

membros da diretoria Administrativa por quantos mandatos forem necessários. 

 

a) O mandato dos membros eleitos para o Conselho Disciplinar será de 02 (dois) anos, sendo 

permitida a sua recondução, de forma consecutiva, por apenas 01 (um) mandato. 

 

Art. 64. Somente poderão ser candidatos os Sócios Fundadores e Proprietários maiores de18 

(dezoito) anos, residentes e domiciliados na cidade de Paramirim Bahia, quite com a 

ASSOSENIOR’S e que sejam Sócios, no mínimo, há 01 (um) ano; 

 

CAPITULO XVI 

Das Receitas e Despesas 

 

Art. 65 - A receita da ASSOSENIOR’S será constituída através do (a): 

I - venda de diplomas, novos ou cancelados; 

II – arrendamento e alugueis de bares, restaurantes, salões, quadras, campos, piscinas etc.; 

III - contribuição de Sócios; 

IV - taxa de Condomínio; 

V - taxa de usufruto; 

VI - taxas de transferência de Títulos de Sócios proprietários; 
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VII - Títulos de sócios; 

VIII - doações; 

IX - rendas diversas. 

 

Art. 66 - São despesas da ASSOSENlOR’S: 

I – Salários,  

II - Encargos: sociais, fiscais, trabalhistas, tributários e financeiros.    

III – Gastos com a manutenção da sede; 

IV - despesas administrativas; 

V - Eventuais; 

Art. 67. A Diretoria Administrativa não poderá eximir o associado do pagamento das taxas e 

contribuições devidas a ASSOSENIOR’S, sob pena de responsabilidade. 

 

CAPITULO XVII 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 68. As disposições do presente ESTATUTO poderão ser complementadas por meio do 

Regimento Interno, Resoluções e instruções emanadas da Diretoria Administrativa, sujeitas a 

aprovação pelo Conselho Deliberativo. 

 

Art. 69. Os sócios não responderão, mesmo subsidiariamente, pelas obrigações contraídas 

pela ASSOSENIOR’S. 

 

Art. 70. Não serão remunerados a qualquer título os cargos da Diretoria Administrativa e dos 

Conselhos: Deliberativo, Fiscal e Disciplinar. 

 

Art. 71. A Diretoria Administrativa, juntamente com o Conselho Deliberativo e Disciplinar, 

elaborará o Regimento Interno desta Associação, que, juntamente com o presente estatuto, 

servirá como norma para a administração da ASSOSENIOR’S. 

 

Art. 72. Os bens móveis da ASSOSENIOR’S, somente poderão ser alienados, permutados ou 

de qualquer forma onerados, por deliberação da Assembleia Geral extraordinária, convocada 

pelos legitimados deste estatuto, estando presente, no mínimo, o quórum médio (vide § 2º do 

Art. 18, deste estatuto) e aprovado pela maioria dos membros presentes. 

 

Parágrafo único. Os bens imóveis da ASSOSENIOR’S, não poderão ser alienados, doados, 

emprestados, vendidos, dados em fiança, aval, ou qualquer forma de garantia para captação 

de recursos ou bens, ressalvados os casos do inciso II art. 65 e art. 74 deste estatuto. 

 

Art. 73. Nenhuma reunião da Diretoria Administrativa, dos Conselhos: Deliberativo, Fiscal, 

Disciplinar ou da Assembleia Geral terá validade se realizada fora da sede social, salvo em 

caso de impedimento desta.   

 

Art. 74. A Diretoria Administrativa da ASSOSENIOR’S, desde que não sejam contrarias os 

dispositivos do presente ESTATUTO, poderá firmar convênios com a aprovação da 

Assembleia Geral com entidades congêneres deste Município ou de outros, mediante 

pagamento ou não de taxa, objetivando o incremento do intercâmbio com essas entidades 
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para proporcionar maiores facilidades de participação e de integração dos associados nos 

objetos societários. 

 

Art. 75. Fica vedado a utilização fora das dependências da ASSOSENIOR’S, os utensílios, 

equipamentos e móveis, por terceiros, salvo em se tratando de eventos beneficentes, caso 

em que a autorização poderá ser concedida pela Diretoria Administrativa, observados os 

critérios deste Estatuto do seu regimento interno. 

 

Art. 76. A ASSOSENIOR’S, somente poderá ser dissolvida ou extinta por decisão tomada em 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA para este fim, com a presença mínima de quórum 

qualificado (vide § 2º Art. 18 capitulo X) e será considerada aprovada no mínimo com 4/5 

(quatro quintos) dos votos dos presentes; devendo o remanescente de seu patrimônio, após 

liquidação de seus débitos, ser rateado entre os sócios Fundadores ativos e sócios 

Proprietários. 

 

§ 1º - O filho (a) que se tornou sócio Contribuinte Especial, utilizando dos benefícios do 

quanto previsto na alínea “c”, do parágrafo 3º do artigo 8º do presente ESTATUTO, ou seja, 

que tenha adquirido a seu título de admissão pelo pagamento de apenas 50% (cinquenta por 

cento) do seu valor, no caso de extinção ou dissolução da ASSOSENIOR’S, receberá sua 

parte na proporção e percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor atual do título de 

admissão. 

 

§ 2º - O sócio Contribuinte que por ocasião da extinção ou dissolução da ASSOSENIOR’S 

mencionada no caput ainda não tenha pagado por completo a seu título de admissão, 

também receberá sua parte na proporção e percentual de seu reembolso atualizado. 

 

Art. 77. O presente Estatuto somente poderá ser reformado por deliberação de quórum médio 

(vide § 2º Art. 18 capitulo X) em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada 

para este fim. 

 

Parágrafo único- Os casos não previstos por este Estatuto deverão ser deliberados por 

quórum mínimo, (vide § 2º Art. 18 capitulo X) pela Assembleia Geral, respeitando a legislação 

vigente. 

 

Art. 78. Revoga-se o Estatuto anterior e todas as disposições em contrário.  

 

Art. 79. Os direitos adquiridos pelos sócios até um dia antes do registro deste Estatuto estão 

assegurados para todos os sócios. 

 

Art. 80. Este ESTATUTO entrará em vigor na data do seu registro no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos desta Comarca de Paramirim, Estado da Bahia. 

 

                          Paramirim/BA, 26 de maio de 2016. 
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