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CAPË
TULO I
DO CLUBE E SEUS FINS
Art. 1o - O COUNTRY CLUBE DE FORMIGA, fundado em 06 de maio de 1934, com
sede e foro na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais, situado no St
tio Lagoa
do Fundmo S N, inscrita no CNPJ 20.501.367/0001-04, ³
uma associaomo sem fins
lucrativos, com personalidade jurt
dica prypria distinta da de seus associados, com
prazo indeterminado de duraomo e com n~mero limitado de sycios´
, tem por
objetivo:
I - Proporcionar lazer aos associados, promovendo atividades de cariter
recreativo, social, esportivo, ct
vico e cultural;
II - Difundir e incentivar a pritica de esportes amadores entre os associados,
convidados e interclubes.
Art. 2o - Os sycios nmo respondermo, solidiria ou subsidiariamente por obrigao}es
contrat
das pela sociedade.
CAPË
TULO II
DO QUADRO SOCIAL
Art. 3o - O Quadro Social, constitut
do sem distinomo de nacionalidade, sexo, raoa,
religimo ou opomo polt
tica, pcomposto das seguintes categorias de sycios:
I - Sycios Proprietirios;
II - Sycios Proprietirios Remidos;
III - Sycios Benempritos;
IV - Sycios Honoririos;
V - Sycios Contribuintes;
VI - Sycios Contribuintes Individuais
VII - Sycios Contribuintes Srnior
Art. 4o - Smo Sycios Proprietirios os portadores de quotas adquiridas diretamente
do Country Clube de Formiga ou por transferrncia de terceiros ³
inter vivos´ou
³
causa mortis´
.
Art. 5o - Smo Sycios Proprietirios Remidos aqueles que mantrm em seu poder
tt
tulos adquiridos nessa qualidade, que dmo direito a remissmo, conforme registro
no clube.
I - Os Sycios Proprietirios Remidos smo isentos de pagamento de taxa de
manutenomo, enquanto estiverem no uso e gozo dos direitos do respectivo tt
tulo;
II - No caso de falecimento de um dos c{njuges proprietirios remidos, o
sobrevivente continua isento da taxa de manutenomo, desde que na partilha a
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respectiva quota lhe seja destinada.
III - Vindo o c{njuge sobrevivente a casar-se novamente, os direitos decorrentes
do tt
tulo de remissmo nmo se transferem ao novo consorte.
IV - O tt
tulo de remissmo p vinculado j quota de Sycio Proprietirio e extingue-se
com a transferrncia ³
inter vivos´
, por qualquer das modalidades de alienaomo
previstas em lei.
Art. 6o - Alcanoam a categoria de Sycios Benempritos os Sycios Quotistas aos
quais a Diretoria e o Conselho Deliberativo vierem a conferir esse tt
tulo, em
reconhecimento a relevantes servioos prestados ao Country Clube de Formiga.
1o - O tt
tulo de Sycio Benemprito ppessoal, intransfert
vel e incomunicivel, a nmo
ser para o c{njuge sobrevivente, enquanto perdurar a viuvez. Seu titular fica
isento do pagamento da taxa de manutenomo.
2o - Os dependentes do Sycio Benemprito nmo usufruem dos direitos previstos no
artigo 8o, seus parigrafos e alt
neas, em caso de alienaomo de tt
tulo de Sycio
Proprietirio pelo associado agraciado.
Art. 7o - Smo Sycios Honoririos os cidadmos que, nmo sendo associados do Country
Clube de Formiga, foram julgados dignos dessa homenagem pela Diretoria e pelo
Conselho Deliberativo, por sua distinomo e pela relevkncia de servioos prestados j
comunidade Formiguense e /ou ao Country Clube de Formiga
Parigrafo ~nico- Os dependentes do Sycio Honoririo nmo usufruem dos direitos
previstos no artigo 8o, seus parigrafos e alt
neas.
Art. 8o - Sycios Contribuintes: Smo os filhos e as filhas de qualquer condiomo,
inclusive menor sob guarda, de Sycios Proprietirios ou Proprietirios Remidos,
vinculados ao Country Clube hipelo menos um (01) ano, desde que:
I - Ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade;
II - Emanciparem-se, na forma prevista no Cydigo Civil Brasileiro;
III - Casarem-se;
IV - Constitut
rem sociedade comercial, com funomo administrativa.
 1o - Em qualquer situaomo acima especificada, o interessado deveri ser
cadastrado na secretaria do clube como Sycio Contribuinte.
 2o - Parigrafo 2Ao Sycio Contribuinte que nmo tenha dependente cadastrado
na forma do disposto no artigo 20 do Estatuto e que estiver cursando
universidade, sericoncedido um desconto de 50% (cinquenta por cento) na taxa
de manutenomo do valor pago pelo Sycio Proprietirio, enquanto universitirio e atp
completar a idade de 24 anos, desde que comprove essa condiomo,
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semestralmente, junto isecretaria do Clube.
Art. 9o - Para admissmo na categoria do artigo 8o, o interessado deve apresentar
proposta ao Country Clube, em prazo impretert
vel de 03 meses, contados da
implementaomo do requisito previsto no artigo anterior em que se enquadrar o
requerente.
 1o - A apresentaomo da proposta, no prazo previsto neste artigo, p de
responsabilidade do interessado, sob pena de caducidade do direito, bem como
constituir ren~ncia ticita do direito de inscriomo. O Country Clube nmo se obriga a
emitir aviso de abertura e encerramento do prazo para apresentaomo de proposta.
Vencido o prazo, sem manifestaomo do interessado, perde este o direito de
frequentar as dependrncias do Country Clube.
 2o - A proposta apresentada fica sujeita j aprovaomo da Diretoria, ouvida a
comissmo competente, e ao pagamento pelo interessado das TAXAS de admissmo e
manutenomo institut
das pela Diretoria;
3o - No caso de o Sycio Proprietirio, de quem dependia o contribuinte, alienar a
sua quota, a tt
tulo oneroso ou gratuito, ficari esse contribuinte sujeito ao
pagamento de uma taxa ~nica para permanrncia no quadro de associados;
4o - A taxa de que cuida o parigrafo anterior deve ser paga dentro de 30 (trinta)
dias a contar da transferrncia da quota, em valor fixado pela Diretoria.
5o - Os filhos e as filhas do Sycio Contribuinte perdem o direito de frequrncia ao
clube apys completarem 21 (vinte e um) anos de idade ou se, antes disso,
casarem-se.
Art. 10 - Sycios Contribuintes Individuais: - Categoria composta por pessoas que
preencham os requisitos e se submetam js seguintes condio}es:
I- Ser maior de 16 anos de idade;
II - Fornecer, se menor de 21 anos de idade, autorizaomo dos pais ou responsiveis
para o cumprimento das obrigao}es pecuniirias para com o Clube.
 1o - A admissmo de sycio Contribuinte Individual depende de apresentaomo de
proposta, a ser submetida j aprovaomo da Diretoria, ouvida a comissmo
competente.
 2o - Para admissmo, apys aprovada a proposta, smo devidos os seguintes
pagamentos:
a) Valor estipulado pela Diretoria, a tt
tulo de taxa de admissmo (Jyia).
b) Taxa de manutenomo fixada pela Diretoria, nunca inferior j do Sycio
Proprietirio.
 3o - A comprovaomo ou constataomo de que o Sycio Contribuinte Individual
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deixou de preencher ou atender qualquer das condio}es acima estabelecidas
obriga a Diretoria a exclut
-lo sumariamente.
 4- O n~mero de Sycios Contribuintes Individuais sermo regulados pela prypria
Diretoria e de acordo com os interesses do Country Clube.
Art. 11 - Sycios Contribuintes Srnior: Categoria composta pelos pais dos Sycios
Proprietirios que possuam 60 ou mais anos de idade;
 1o - A admissmo de Sycio Contribuinte Srnior depende de apresentaomo de
proposta, a ser submetida jDiretoria, ouvida a comissmo competente;
 2o - Para a admissmo, apys aprovada a proposta, smo devidos os seguintes
pagamentos:
a) Valor estipulado pela Diretoria, a titulo de taxa de admissmo (jyia)
b) Taxa de manutenomo equivalente a 40% (quarenta por cento) da
mensalidade devida pelo Sycio Proprietirio, para cada um dos novos sycios
admitidos.
Art. 12 - Vindo o casal associado a divorciar-se (ou a dissolver a convivrncia) ou o
associado a falecer, sermo observadas as seguintes diretrizes:
I - Sycios Contribuintes: fica assegurado ao contribuinte o direito de permanrncia
nessa categoria, e ao dependente o direito de frequrncia, se tiverem filhos comuns
e atpque esses filhos completem 21 anos de idade, mediante pagamento de taxa
de manutenomo individualizada.
a) Em caso de falecimento do contribuinte, o c{njuge ou convivente
dependente poderi freqentar o clube mediante pagamento de taxa de
manutenomo, se tiverem filhos comuns e atp que esses filhos completem 21
anos de idade.
II - Sycios Proprietirios:
a)

Cabendo ao marido a quota na partilha dos bens e a guarda dos filhos j
mulher, fica assegurado a ela o direito, incomunicivel, de frequrncia ao
Clube, atpque os filhos completem 21 (vinte e um) anos de idade, mediante
pagamento da taxa de manutenomo paga pelo Sycio Proprietirio.
b) Cabendo j mulher a quota na partilha dos bens e a guarda dos filhos ao
marido, fica ele sujeito js mesmas exigrncias previstas na alt
nea ³
a´
;
c) Cabendo a quota ao c{njuge que detiver a guarda dos filhos, o outro sy
poderifrequentar o clube mediante aquisiomo de nova quota.
Parigrafo ~nico - No caso de alienaomo da quota por seu titular, cessam de
imediato os direitos previstos nas alt
neas ³
a´e ³
b´anteriores.
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CAPË
TULO III
DAS QUOTAS DOS ASSOCIADOS
Art. 13 - As quotas de Sycios Proprietirios smo indivist
veis, nominativas e
transfert
veis.
 1o - A simples aquisiomo de quotas, sem aprovaomo da Diretoria, nmo confere ao
seu portador o direito ao gozo dos servioos oferecidos pelo Clube, sendo
imprescindt
vel o cumprimento das exigrncias contidas neste Estatuto.
 2o - O tt
tulo de Sycio Proprietirio responde pelas obrigao}es contrat
das por seu
titular para com o Clube, nmo podendo ser transferido enquanto houver dpbito
para com a tesouraria.
Art. 14 - Fica limitado a 5 (cinco) o n~mero de quotas em nome de um ~nico Sycio
Proprietirio, sendo devidas tantas taxas de manutenomo quantas forem as suas
quotas.
Art. 15 - A transferrncia de tt
tulo de Sycio Proprietirio se submete js seguintes
condio}es:
I-³
Inter vivos´
, de forma gratuita ou onerosa, sujeitando-se:
a) ¬ anurncia do c{njuge, quando o alienante for casado;
b) ¬ aprovaomo expressa da Diretoria;
c) Ao pagamento de taxa de transferrncia fixada pela Diretoria.
II - ³
Causa mortis´
, mediante apresentaomo, pelo interessado, de formal certidmo
cartoriria ou outro documento hibil expedido pelo Jut
zo, comprovando que a
quota lhe coube na partilha.
 1o - O tt
tulo de Sycio Proprietirio sy poderi figurar em nome de um associado,
ainda que tenha ficado em comum na partilha.
2o - Nmo preenchendo o sucessor os requisitos para a admissmo no Quadro Social
na forma estatutiria, admite-se a transferrncia da quota pelo sucessor a terceiro,
devida, neste caso, a taxa de transferrncia.
 3o - Assegura-se ao Country Clube de Formiga, em igualdade de condio}es, o
direito jaquisiomo de quotas.
 4o - A transferrncia de quotas se faz por termo espect
fico, assinado na
Secretaria do Clube, numerado sequencialmente e lanoado em livro pryprio. Nmo p
permitida a entrega do termo de transferrncia em branco para o associado ou para
o interessado na aquisiomo de quota.
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Art. 16 - As quotas de Sycios Proprietirios e Proprietirios Remidos smo assinadas
pelo Presidente, pelo Tesoureiro e pelo Secretirio e devem conter o seguinte:
a)
b)
c)
d)

Identificaomo da Entidade;
Valor que representa;
N~mero do Tt
tulo;
Data da assemblpia que autorizou a emissmo.

Art. 17 - As quotas podem chegar a 1.345 (mil trezentos e quarenta e cinco),
numeradas de 001 a 1.345, assim divididas:
a) 1.307 quotas de Sycios Proprietirios;
b)
38 quotas de Sycios Proprietirios Remidos.
CAPË
TULO IV
Seomo I
DA ADMISSO E DA PERMANÇNCIA NO QUADRO SOCIAL
Art. 18 - eadmitido no quadro social o proponente que:
1 - Tiver sua proposta abonada por dois Sycios Proprietirios ou Proprietirios
Remidos e aprovada pela Diretoria.
2 - Comprovar aquisiomo de quota.
3 - Estiver enquadrado na situaomo prevista nos artigos 8o, 9o, 10o, 11o e seus
parigrafos e alt
neas.
 1o - Para a aprovaomo prevista no item I deste artigo, a Diretoria deve
verificar o preenchimento dos seguintes requisitos, entre outros, pelo
proponente:
a) Gozar de bom conceito moral na sociedade;
b) Nmo praticar ou ter praticado atividades ilt
citas;
c) Nmo ser condenado, com sentenoa transitada em julgado, pela pritica de
ato criminoso.
 2o - Sendo posteriormente apurada a falsidade de qualquer declaraomo
constante da proposta de admissmo, ficarmo sycio e abonadores sujeitos js
penalidades contidas neste Estatuto.
 3 - Ficam os sycios e dependentes obrigados a um imediato
recadastramento junto j secretaria do Clube, devendo apresentar cypias
recentes de documentos que lhes forem exigidos.
4- O recadastramento mencionado no parigrafo anterior ocorreria cada 05
(cinco) anos.
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Art. 19 - Smo dependentes do Sycio Proprietirio:
I - Os filhos, inclusive o menor sob guarda, enquanto solteiros ou atp
completarem 21 (vinte e um) anos de idade, ou se emanciparem;
II - A mme ou pai de Sycio Proprietirio, se vi~vo ou vi~va, enquanto
permanecer o estado de viuvez;
III - O companheiro solteiro, vi~vo, divorciado ou separado judicialmente, que
viva em unimo estivel com associada solteira, vi~va divorciada ou separada
judicialmente, podendo o clube aferir a veracidade da declaraomo, inclusive
atravps de autorizaomo do sycio por escrito;
IV - A companheira solteira, vi~va, divorciada ou separada judicialmente, que
viva em unimo estivel com associado solteiro, vi~vo, divorciado ou separado
judicialmente, podendo o clube aferir a veracidade da declaraomo, inclusive
atravps de autorizaomo do sycio por escrito.
 1o - O associado deveri comprovar a unimo estivel atravps de declaraomo,
observando-se o parigrafo 2o do artigo 18 e artigo 101.
 2o - A mulher nmo figura como dependente do marido, porque p titular de
direitos e deveres em igualdade de condio}es, segundo o disposto no artigo
226, parigrafo 5o, da Constituiomo Federal. (O Sycio em unimo estivel ou
casado no regime de separaomo de bens nmo necessita da assinatura do
convivente ou do c{njuge para alienaomo da quota da qual ptitular).
 3o - Dependentes absolutamente incapazes (invilidos) nmo estmo sujeitos ao
limite de idade previsto neste artigo.
Art. 20 - Smo dependentes do Sycio Contribuinte; exceto dos Sycios
Contribuintes Individuais, Contribuintes Srnior e do Contribuinte universitirio
(artigo 82):
I - Os filhos, inclusive o menor sob guarda, enquanto solteiros ou atp
completarem 21 anos de idade, ou se emanciparem;
II - O c{njuge ou o companheiro, solteiro, vi~vo, divorciado ou separado
judicialmente, que viva em unimo estivel com associada solteira, vi~va,
divorciada, podendo o clube aferir a veracidade da declaraomo, inclusive
atravps de autorizaomo do sycio, por escrito;
III - O c{njuge ou a companheira, solteira, vi~va, divorciada ou separada
judicialmente, que viva em unimo estivel com associado solteiro, vi~vo,
divorciado, podendo o clube aferir a veracidade da declaraomo, inclusive
atravps de autorizaomo do sycio, por escrito.
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 1o - O associado deveri comprovar atravps de declaraomo conjunta a
convivrncia, observando-se o parigrafo 2o do artigo 18 e artigo 101.
2o - A dependrncia prevista nos incisos II e III prevaleceriapenas durante o
casamento e ou a unimo estivel.
 3o - Dependentes absolutamente incapazes (invilidos) nmo estmo sujeitos ao
limite de idade previsto neste artigo.
Seomo II
DO FREQUENTADOR TEMPORÈRIO
Artigo. 21 - Smo frequentadores temporirios os Jut
zes de Direito, Promotores
de Justioa e D efensores P~blicos enquanto investidos de suas funo}es na
Comarca de Formiga e que podem frequentar o Clube, desde que nmo sejam
pessoas desta cidade e nas condio}es especificadas abaixo:
I - Pagamento de jyia estipulada pela Diretoria.
II - Pagamento de taxa de manutenomo de valor correspondente jquela paga
pelo Sycio Proprietirio.
 1- Para sua admissmo o frequentador temporirio ficarisujeito aos critprios
do artigo 18, seus n~meros, parigrafos e alt
neas no que couber.

CAPITULO V
DAS RECEITAS
Art. 22 - Constituem receitas do Country Clube de Formiga:
I - Taxa de manutenomo;
II - Taxa de transferrncia;
III - Produto das taxas cobradas para realizaomo de conveno}es e seminirios;
IV - Produto de donativos de qualquer natureza;
V - Renda de servioos internos;
VI - Produto de venda de bens inservt
veis;
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VII - Produto de venda de quotas de propriedade do Clube;
VIII - Produto das indenizao}es recebidas a qualquer tt
tulo;
IX - Outras rendas, taxas, contribuio}es ou penalidades a que estiverem
obrigados os sycios, os visitantes e outros;
X - A receita com a exploraomo ou a locaomo de atividades comerciais no recinto
do Clube;
XI - Receitas financeiras;
XII - Taxas de expediente de secretaria, decorrentes de alterao}es cadastrais
de associados e dependentes.
Art. 23 - Todas as receitas enumeradas no artigo anterior podem ser
empregadas em obras de construomo, recuperaomo, conservaomo e manutenomo
do patrim{nio do Clube, festividades e ou eventos esportivos, ou qualquer
necessidade do Clube, a critprio da Diretoria.
Parigrafo ~nico - Fica reservado das receitas enumeradas nos itens I e VII do
artigo anterior, o montante de 5% a titulo de fundo de reserva, que poderiser
usado para as mesmas despesas do caput, exceto festividades. A gerrncia
desse fundo ficari a critprio da Diretoria e do Conselho Deliberativo, que
deliberarmo em reunimo conjunta, devendo seu uso preferencial ser em obras
de manutenomo do Clube.
Art. 24 - A taxa de manutenomo, fixada pela Diretoria, representa o valor
oroado a ser dispendido com as despesas do Clube com pessoal, encargos
sociais, manutenomo, conservaomo, promoo}es e outras, conforme disp}em o
artigo 27 e seus incisos do presente Estatuto, bem como reserva de
contingrncia prevista no parigrafo ~nico do artigo 23.
Art. 25 - O pagamento da taxa de manutenomo pelos associados deve ser feito
mensalmente, atpo dia 10 de cada mrs. e concedido o prazo de atp10 (dez)
dias para pagamento, sem prejut
zo dos acrpscimos legais.
 1o - Qualquer excesso em relaomo ao prazo estipulado no caput deste artigo
constitui simples tolerkncia da Diretoria.
 2o - Taxas de manutenomo, ou quaisquer outras obrigao}es vencidas e nmo
pagas pelo associado, smo acrescidas de juros, atualizaomo monetiria e multa
progressiva, proporcional ao atraso verificado, fixados pela Diretoria.
 3o - Findo o prazo previsto no caput deste artigo, e cumpridas as
formalidades de comunicaomo com o sycio inadimplente, deveri o mesmo ser
automaticamente eliminado do quadro de sycio, reservando-se ao Country
Clube de Formiga o direito j cobranoa da dt
vida vencida, amigivel ou
judicialmente.
4o - O sycio eliminado por falta de pagamento fica impedido de frequentar as
________________________________________________________________________________________
ST. Lagoa do Fundm
o s/n - Fone/Fax: (37) 322-1033 322-1018 - Formiga - MG

Country Clube de Formiga
CNPJ 20.501.367/0001-04 - I.E. Isento
_______________________________________________________________________________

dependrncias do clube, a qualquer tt
tulo ou em qualquer evento, enquanto
permanecer o dpbito junto jtesouraria do clube.
5o - No caso do Sycio Proprietirio, a Diretoria notificarijudicialmente o sycio
inadimplente, concedendo-lhe o prazo improrrogivel de 30 (trinta) dias para
que este venha remir o dpbito. Em permanecendo a inadimplrncia, sermo
computados juros, multa, custas e outros gastos que deu causa para imediata
retomada da cota e publicaomo de edital de hasta p~blica para venda jmelhor
proposta apresentada e com o produto da venda ser liquidado junto j
tesouraria o dpbito pendente.
6o - Realizada a venda e o produto apurado, pagos os dpbitos pendentes, em
havendo sobra, esta sericolocada imediatamente jdisposiomo do ex-associado
para recebimento junto j tesouraria do Clube. Em permanecendo dpbito
pendente, este seri inscrito em livro pryprio para futuras cobranoas do
ex-associado.
 7o - Teri o Clube direito de preferrncia no recebimento de seus crpditos
sobre qualquer penhora ou arresto judicial que vier a recair sobre a cota.
Art. 26 - Estmo sujeitas j taxa de transferrncia todas as alienao}es de quotas
de Sycios Proprietirios e Proprietirios Remidos, ressalvada a hipytese do inciso
II do Art. 15.
 1o - A taxa de transferrncia p reduzida para 50% (cinquenta por cento) do
seu valor quando o adquirente for ascendente ou descendente em primeiro
grau do sycio alienante.
2o - No caso de alteraomo cadastral decorrente de divyrcio, nmo pdevida taxa
de transferrncia, ficando o interessado sujeito a pagamento da taxa de
expediente prevista no artigo 22, no XII.
CAPË
TULO VI
DAS DESPESAS
Art. 27 - Constituem despesas do Clube:
I - Os salirios, os honoririos, as gratificao}es e os encargos sociais;
II - O pagamento de taxas e obrigao}es;
III - A aquisiomo de materiais e servioos para seu funcionamento;
IV - O custeio de conservaomo e de manutenomo de seus bens;
V - O custeio de festas, jogos e demais divers}es e promoo}es;
VI - Os gastos com os servioos internos;
VII - Os gastos eventuais devidamente autorizados;
VIII - Prejut
zos sociais.
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CAPË
TULO VII
DOS DIREITOS E DOS DEVERES DOS SÏCIOS
Art. 28 - Smo direitos dos sycios desde que em dia com suas obrigao}es para
com o Clube:
I - Inerentes a todas as categorias sociais:
a) Usufruir das prerrogativas deste Estatuto e invocar os seus direitos perante
os poderes do Clube;
b) Frequentar as dependrncias do Clube, comparecer js reuni}es por este
promovidas e participar de todas as suas atividades.
c) Solicitar, em requerimento com um mt
nimo de 50 (cinquenta) assinaturas
de sycios de qualquer categoria, devidamente fundamentado, dirigido ao
Presidente, a convocaomo do Conselho Deliberativo para apreciar assunto de
interesse social expressamente declarado.
d) Trazer ao Country Clube seus convidados, por ele representados e sob sua
inteira responsabilidade, desde que residente fora da cidade de Formiga e
aqui estejam como visitantes, mediante convites com distribuiomo e
utilizaomo fixadas a critprio da diretoria, observando-se que cada visitante
poderi comparecer ao Clube, nesta qualidade, somente 2 (duas) vezes ao
mrs.
II - Privativos dos Sycios Proprietirios e Proprietirios Remidos, observando-se
o disposto no parigrafo 2o do artigo 19:
a)

Constituir as assemblpias gerais, nelas deliberar, votar e ser votado,
observando-se o disposto no art. 19, parigrafo 2o;
b) Abonar pedido de inscriomo de novos sycios;
c)
Resolver sobre a dissoluomo da associaomo em Assemblpia Geral,
deliberando sobre a destinaomo a dar a seus bens, coisas e direitos.
d) Integrar a Comissmo Fiscal, a Comissmo Disciplinar, a Diretoria e o Conselho
Deliberativo, votando e sendo votado.
ART. 29 - Smo deveres dos sycios:
I - Inerentes a todas as categorias sociais:
a)

Cumprir fielmente o presente Estatuto e as deliberao}es dos poderes do
Clube;
b) Cooperar sempre, direta ou indiretamente, para o engrandecimento do
Clube;
c) Acatar as decis}es dos membros da Diretoria e outras autoridades do
Clube, quando no exerct
cio de suas funo}es;
d) Zelar pela conservaomo dos bens imyveis e myveis do Clube;
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e) Comprovar, por meio de carteira social e taxa de manutenomo em dia, a sua
qualidade de sycio em gozo dos respectivos direitos, quando desejar ter
ingresso js dependrncias do Clube ou comparecer js reuni}es ou eventos
por ele promovidos;
f)
Pagar pontualmente as contribuio}es ou as mensalidades e outras
obrigao}es financeiras a que esteja sujeito;
g) Desempenhar fielmente os mandatos sociais e as obrigao}es nas comiss}es
de que fizer parte;
h) Acatar as resoluo}es da Diretoria, do Conselho Deliberativo e da
Assemblpia Geral e de seus representantes legais;
i) Respeitar e cumprir as disposio}es deste Estatuto, do Regimento Interno e
dos demais regulamentos criados pela Diretoria;
j) Conduzir-se com a devida compostura e decrncia no recinto do Clube;
k) Indenizar, no prazo de 15 (quinze) dias, qualquer prejut
zo material que
causar ao Clube direta ou indiretamente;
l) Apresentar ao Clube atestado mpdico ou equivalente que preserve a boa
sa~de dos frequentadores da piscina e dos que pratiquem qualquer
atividade esportiva no recinto do Clube, ou assinar termo de
responsabilidade, com cirncia e assumindo os riscos.
II - Deveres Privativos dos Sycios Proprietirios e Proprietirios Remidos:
a) atender js chamadas de capital nos prazos e limites estipulados em reunimo
conjunta da Diretoria e do Conselho Deliberativo, sempre que houver aumento
de patrim{nio por aquisiomo ou obra de interesse do Clube.

CAPË
TULO VIII
DAS PENALIDADES
Art. 30 - Os sycios do Clube e seus dependentes, sem distinomo de categoria,
estmo sujeitos js seguintes penalidades, impostas a critprio da Diretoria:
1 - Advertrncia verbal ou escrita;
2 - Multa;
3 - Suspensmo do direito de frequentar o Clube por atpum ano;
4 - Eliminaomo da qualidade de sycio.
Parigrafo ~nico- A pena de multa nmo impede que outra penalidade seja
imposta concomitantemente.
Art. 31 - As penalidades smo impostas considerando-se as circunstkncias
atenuantes e agravantes que no caso couberem:
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1- Smo circunstkncias atenuantes:
a) Ser primirio;
b) Ter o sycio prestado relevantes servioos ao Clube;
c) Ter procurado por sua espontknea vontade e com eficirncia, minorar as
consequrncias do ato;
d) Ter confessado espontaneamente, perante a Diretoria, a pritica do fato;
e) Reparar o dano porventura causado ao Clube e ou a terceiros;
f) Ter se arrependido da pritica do fato;
g) Ter bons antecedentes.
2- Smo circunstkncias agravantes:
a) Reincidrncia (salvo por fato ocorrido himais de 05 (cinco) anos);
b) Simultaneidade ou conexmo de duas ou mais infrao}es;
c) Premeditaomo;
d) Deixar de ressarcir quaisquer danos que porventura haja causado ao
Clube, ou a terceiros nas dependrncias do Clube.
Art. 32 - e passt
vel da pena de eliminaomo da qualidade de sycio, a jut
zo da
Diretoria, o sycio que:
a) Tentar a desagregaomo social do Clube;
b) Praticar atos que causem desprestt
gio ou suscitem explorao}es contririas j
reputaomo do Clube ou de seu quadro social;
c) Agredir ou tentar agredir dirigentes do Clube, seus representantes,
empregados, qualquer sycio ou dependente, ou frequentador, por escrito,
verbal ou fisicamente;
d) For condenado judicialmente pela pritica de delitos nos ~ltimos cinco anos;
e) Desviar dinheiro ou material do Clube;
f) Reincidir em faltas consideradas graves.
Art. 33 - A pena de advertrncia, suspensmo e /ou multa poderi, a jut
zo da
Diretoria, ser aplicada ao sycio ou ao dependente que:
a)
b)

c)
d)
e)

Infringir qualquer disposiomo do Estatuto, de regulamentos ou de
deliberao}es de qualquer poder do Clube;
Proceder incorretamente no Clube ou em reunimo de qualquer natureza por
ele organizada, dentro ou fora de suas dependrncias; bem como danificar
bens do Clube, em suas dependrncias, mesmo em eventos realizados por
terceiros;
Proceder incorretamente fora do Clube, desde que a falta reflita neste,
comprometendo o seu bom nome;
Dar publicidade js quest}es privadas do Clube;
Usar equipamentos, servioos, materiais ou pessoal do Clube com finalidade
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de promoomo pessoal, polt
tico-partidiria ou nmo.
Parigrafo ~nico - A pena de suspensmo nmo isenta o sycio do pagamento da
taxa de manutenomo e da chamada de capital.
Art. 34 - O comportamento incompatt
vel com as normas do Clube priva o sycio
de seu direito de frequenti-lo ou de permanecer nas suas dependrncias.
Parigrafo ~nico - Qualquer Diretor que presenciar ou tomar cirncia imediata de
ato de associado ou dependente, ou qualquer freqentador, absolutamente
incompatt
vel com as normas do Clube poderideterminar a imediata retirada do
associado, dependente ou frequentador do recinto do Clube naquele dia,
levando a ocorrrncia jDiretoria no primeiro dia ~til apys o fato presenciado. A
Diretoria apreciari a ocorrrncia em sua primeira reunimo ordiniria, ou
extraordinariamente, se assim entender o Presidente devido j gravidade do
fato narrado.
CAPË
TULO IX
DA DEFESA E DOS RECURSOS
Art. 35 - eassegurado aos sycios de todas as categorias sociais e dependentes
o direito de defesa e de recursos.
1o - O sycio ou dependente serinotificado, por carta registrada com Aviso de
Recebimento, da data designada para reunimo de julgamento da infraomo, que
deverirespeitar um intervalo mt
nimo de 10 (dez) dias da data da cientificaomo,
informando ao notificado que se encontra na secretaria jsua disposiomo, para
verificaomo, cypia da ocorrrncia, que poderiter vista.
 2o - O associado ou dependente tem direito de apresentar defesa e ser
ouvido pela Diretoria antes da aplicaomo de pena, reduzindo-se a termo suas
declarao}es, bem como, querendo, trazer testemunhas (em n~mero de, no
miximo, duas, que devermo ter seus nomes informados j secretaria no prazo
miximo de 05 (cinco) dias antes da reunimo) que sermo ouvidas em sua defesa.
 3o - A decismo sobre penalidades seri tomada pela maioria simples da
Diretoria, ou seja, com 50% mais um dos presentes.
 4o - O nmo comparecimento do associado ou dependente j reunimo de
julgamento, abrindo mmo do seu direito de defesa, acarretari os efeitos da
revelia, considerando-se verdadeiros os fatos narrados na ocorrrncia.
 5o - A decismo seri comunicada jquele que foi julgado, por carta registrada
com Aviso de Recebimento.
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Art. 36 - O pedido de revismo ou recurso, conforme for o caso, obedece ao
disposto nos parigrafos seguintes:
 1o - Da pena de advertrncia verbal ou escrita e /ou multa, o associado ou
dependente tem o prazo de 05(cinco) dias contados da notificaomo para
apresentar pedido de revismo, cabendo jDiretoria decidir sobre a matpria, em
igual prazo, com a presenoa de no mt
nimo, 04(quatro) de seus membros, por
maioria simples.
2o - Da pena de suspensmo pode o associado ou dependente, no prazo de 05
(cinco) dias a contar do recebimento da comunicaomo que lhe seriremetida por
escrito, apresentar recurso j Comissmo Disciplinar, instkncia final, com efeito
suspensivo. A decismo deve ser dada no prazo de 10 (dez) dias, contados da
data do protocolo de recebimento do recurso na secretaria do Clube.
 3o - Da pena de eliminaomo da qualidade de sycio ou dependente, cabe
recurso por escrito ao Conselho Deliberativo no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar do recebimento da comunicaomo da penalidade, sem efeito suspensivo.
O Conselho Deliberativo deveridecidir em 30 (trinta) dias a contar da data do
protocolo do recurso na secretaria do Clube. A decismo seritomada por maioria
simples.
Art. 37 - As penalidades aplicadas em funomo de Regimento Interno e
Regulamentos espect
ficos de cada irea de atividades do Clube smo passt
veis de
apreciaomo pela Diretoria, levando-se em conta a gravidade da falta cometida.
Art. 38 - A Diretoria deve encaminhar o recurso do associado j Comissmo
Disciplinar dentro de 03 (trrs) dias, acompanhado dos elementos que
fundamentaram a penalidade recorrida.
Parigrafo ~nico - O pedido de revismo e o de recurso nmo tem andamento se
redigidos em termos desrespeitosos ou se forem apresentados fora do prazo.

CAPË
TULO X
SEdO I
DOS PODERES SOCIAIS
Art. 39 - Smo poderes do Clube;
I - Assemblpia Geral;
II - Conselho Deliberativo;
III - Diretoria;
IV - Comissmo Fiscal;
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V - Comissmo Disciplinar.
Art. 40 - A Assemblpia Geral, yrgmo soberano da vontade social, constitui-se
pelos Sycios Proprietirios e Proprietirios Remidos em pleno gozo de seus
direitos.
Art. 41 - A Assemblpia Geral se re~ne:
a) Ordinariamente, nos termos do art. 46 deste Estatuto;
b) Extraordinariamente, quando:
I - O Conselho Deliberativo, a Diretoria ou a Comissmo Fiscal julgar necessirio.
II - 50 (cinquenta) ou mais sycios proprietirios fizerem pedido por escrito,
devidamente justificado, ao Presidente do Clube.
Parigrafo ~nico - A convocaomo a que se refere o item II deste artigo p
decidida por maioria simples dos membros presentes, em reunimo conjunta de
Diretoria e Conselho, convocada pelo Presidente do Clube no prazo miximo de
08(oito) dias da data do recebimento do pedido.
Art. 42 - A Assemblpia Geral Extraordiniria se re~ne em primeira convocaomo
com a presenoa de 2/3 (dois teroos) dos seus membros ou em segunda
convocaomo, no mt
nimo uma hora apys, com qualquer n~mero de sycios com
direito a voto.
Parigrafo ~nico - A convocaomo da Assemblpia Geral Extraordiniria deve ser
divulgada:
a) Na sede social, com antecedrncia nunca inferior a 8 (oito) dias;
b) Por Edital de Convocaomo publicado em jornal local, sem prejut
zo da
comunicaomo, que pode ser feita por via postal ou protocolar.
Art. 43 - Compete exclusivamente jAssemblpia Geral:
a)

Eleger a Diretoria e o Conselho Deliberativo com mandato de 02 (dois)
anos;
b) Decidir sobre a extinomo do Clube, nos termos deste Estatuto;
c)
Aprovar ou vetar, total ou parcialmente, as alterao}es do Estatuto
propostas pela Diretoria;
d) Apreciar assuntos de interesse social, propostos pela Diretoria.
Parigrafo ~nico - Smo nulos e de nenhum efeito quaisquer atos da Assemblpia
Geral estranhos js suas atribuio}es.
Art. 44 - A reunimo deve ser aberta pelo Presidente do Clube ou pelo seu
substituto legal, a quem cabe determinar que a Assemblpia indique um de seus
membros para presidi-la.
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 1o - A escolha do Presidente pode ser feita por eleiomo ou aclamaomo. Uma
vez designado o Presidente, cabe a ele convidar dois dos membros presentes
para secretarii-lo.
 2o - A ata da reunimo deve ser lavrada por um dos secretirios e assinada
pelos membros da mesa.
 3o - Quando, durante a reunimo da Assemblpia Geral, qualquer sycio tentar
tumultuar os trabalhos com apartes impryprios ou mediante considerao}es
estranhas ao assunto ou atitudes inconvenientes, cabe ao Presidente
adverti-lo, cortando-lhe a palavra ou convidando-o a se retirar do recinto,
ficando ainda passt
vel das penalidades previstas neste Estatuto.
Art. 45 - Todos os assuntos da pauta da Assemblpia smo resolvidos por maioria
de votos dos membros presentes, tendo o Presidente o voto de qualidade para
desempate, salvo no caso de eleiomo.

SEdO II
DAS ELEId®ES
Art. 46 - A Assemblpia Geral Ordiniria se re~ne bienalmente, no segundo
domingo de dezembro, em convocaomo ~nica, com int
cio js 09:00 horas e
encerramento js 13:00 horas, com a finalidade de eleger a Diretoria e parte do
Conselho Deliberativo, decidindo soberanamente com qualquer n~mero de
Sycios Proprietirios e Proprietirios Remidos presentes.
 1o - A Diretoria e o Conselho Deliberativo, em reunimo conjunta, designarmo,
com antecedrncia mt
nima de 08 dias, os membros da mesa receptora de votos,
a ser constitut
da por um presidente, dois secretirios, dois mesirios e dois
suplentes;
 2o - Para votar, o associado deveriestar em dia com a tesouraria do Clube.
No ato, assina a folha de votaomo e recebe do Presidente ou do Mesirio cpdula
(ou cpdulas), tudo rubricado, para o exerct
cio do voto.
 3o - O direito ao voto seri ~nico, sendo exercido por qualquer um dos
c{njuges, tendo preferrncia aquele que o exercr-lo em primeiro lugar.
4o - A cpdula (ou cpdulas) apys o exerct
cio do voto deveriser depositada na
urna prypria existente no local de votaomo.
 5o - e expressamente proibido o voto por procuraomo, tanto nas Assemblpias
Ordinirias como nas Extraordinirias.
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 6o - Encerrada a votaomo, a mesa receptora se transforma em escrutinadora,
procedendo japuraomo dos votos.
 7o - Da apuraomo, seri lavrada ata circunstanciada, em livro pryprio,
assinada por todos os membros da mesa e fiscais presentes, na qual constarmo,
obrigatoriamente:
a) Nome dos componentes da mesa;
b) N~mero dos sycios votantes;
c) N~mero de votos em branco;
d) N~mero de votos nulos e anulados;
e) Resultado da apuraomo.
Art. 47 - Ocorrendo a candidatura de chapa ~nica, aprovada pelo Conselho
Deliberativo, nmo haveri eleiomo, apenas a transferrncia de mandato em
reunimo conjunta, designada extraordinariamente, entre o Conselho
Deliberativo e a Diretoria.
Art. 48 - Considera-se eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos vilidos e,
em caso de empate, a que for encabeoada pelo candidato a presidente mais
velho.
1o Smo nulos os votos:
a)
b)
c)
d)

Dados a chapas nmo registrados;
Rasurados;
Que identifiquem o eleitor;
Que contenham express}es estranhas.

 2o - Os casos omissos surgidos durante o processo de votaomo sermo
resolvidos por maioria dos membros da mesa diretora dos trabalhos, cabendo
ao presidente o voto de qualidade para desempate.
 3o - A posse da Diretoria eleita, com as respectivas transmiss}es de cargos,
se darino 02 de janeiro do ano apys as eleio}es.
Art. 49 - A votaomo para membros da Diretoria deve ser em chapa completa.
Nmo ppermitido a nenhum candidato figurar em mais de uma chapa.
 1o - Cada chapa deve ser registrada na secretaria do Clube atp 15 (quinze)
dias antes da data fixada para a eleiomo, mediante requerimento firmado pelo
lt
der ou cabeoa da chapa, com firma reconhecida e abonado, no mt
nimo, por 15
(quinze) sycios com direito a votos.
 2o - Para efeito de registro, as chapas devem ser obrigatoriamente
acompanhadas de autorizaomo escrita de seus integrantes, com firma
reconhecida.
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 3o - Deveri fazer acompanhar o requerimento de registro: certid}es
negativas civis, criminais e de protesto do Presidente, do Vice e dos
Tesoureiros.
 4o - As chapas apresentadas sermo, apys homologadas pelo Conselho
Deliberativo, afixadas em lugar de destaque na Sede Social.
 5o - Na oportunidade do registro da chapa devem ser indicados dois fiscais,
para acompanhamento dos trabalhos de votaomo e apuraomo, credenciados
especificamente para esse fim.
 6o - As despesas com reconhecimento de firmas e emissmo de certid}es,
quando se fizerem necessirias, sermo custeadas pelo Clube.
Art.50 - Todos os Sycios Proprietirios e Proprietirios Remidos smo elegt
veis,
com as seguintes restrio}es:
I - Estmo impedidos de candidatarem os sycios que:
a) Tiverem sofrido pena de suspensmo dos direitos sociais no pert
odo
de 02 (dois) anos anteriores jeleiomo;
b) Tiverem, em qualquer ppoca, tentado a desagregaomo da famt
lia
social, a critprio do Conselho Deliberativo;
c) Tiverem sido condenados por crime contra o patrim{nio;
d) No exerct
cio de cargo de direomo do Clube, nmo tiverem tido a
aprovaomo das contas de sua gestmo pelo Conselho Deliberativo;
e) Nmo apresentarem, os candidatos a Presidente, Vice e Tesoureiros,
obrigatoriamente, certid}es negativas de protesto e de distribuiomo
de feitos civis e criminais;
f) Parentes consangut
neos ou afins, atp 2o grau, em linha reta ou
colateral, na mesma chapa, assim como membros de uma sociedade
conjugal, assim entendida toda aquela composta por marido e mulher
ou por companheiros admitidos no clube como entidade familiar.
II - Para os cargos de Presidente e de Diretor de Patrim{nio, seri
exigida comprovaomo de que o candidato p Sycio Proprietirio ou
Proprietirio Remido por mais de 05 (cinco) anos ininterruptos atpa data
da efetiva candidatura.
Parigrafo ~nico - O impedimento para candidatar-se nmo atinge Diretores que
tenham sido voto vencido em atos que deram causa a nmo aprovaomo de contas, se
o fato constou de ata regularmente lavrada.
Art. 51 - Na data da Assemblpia Geral, para fins de eleiomo, fica expressamente
proibido o aliciamento de eleitores no recinto do Clube, ficando o aliciante sujeito
js penalidades estatutirias.
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Art. 52 - Independentemente do n~mero de quotas que possuir cada sycio, syteri
direito a um voto.
SEdO III
DA DIRETORIA
Art. 53 - O Clube p administrado por uma Diretoria eleita em Assemblpia Geral,
com mandato de 02 (dois) anos e composta por 10 (dez) membros.
1o - As vagas que se verificarem durante o mandato, exceto a presidrncia, sermo
preenchidas pela Diretoria, submetendo-se os nomes indicados j apreciaomo e j
aprovaomo do Conselho Deliberativo.
 2o - O Conselho Deliberativo deve pronunciar-se sobre a indicaomo da Diretoria
no prazo de 30 dias. Caso nmo o faoa, a indicaomo sericonsiderada aceita.
 3o - O mandato do novo Diretor tem duraomo pelo tempo que faltava ao Diretor
substitut
do.
4o - Somente ao Presidente ppermitida a reeleiomo para o mesmo cargo.
Art. 54 - A diretoria se re~ne ordinariamente, a cada 30 (trinta) dias, e
extraordinariamente, por convocaomo do presidente.
Parigrafo ~nico - As deliberao}es da Diretoria smo tomadas por maioria de votos,
com a presenoa de pelo menos 05 (cinco) membros, cabendo ao Presidente o voto
de desempate.
Art. 55 - ¬ Diretoria compete:
a) Dirigir o Clube, administrar-lhe os bens e promover, por todos os
meios, o seu engrandecimento;
b) Elaborar o Regimento Interno e os Regulamentos;
c) Cumprir e fazer cumprir as disposio}es deste Estatuto, do Regimento
Interno, dos Regulamentos, bem como das suas pryprias resoluo}es
e as dos outros poderes;
d) Determinar a orientaomo geral dos trabalhos e das atividades do
Clube;
e) Deliberar sobre admissmo de sycios, apreciando os pareceres da
Comissmo de Sindickncia;
f) Manter a ordem e zelar pela correomo de tratamento e urbanidade
nas relao}es entre os sycios;
g) Nomear representantes do Clube junto js entidades a que estiver
filiado;
h) Resolver os casos em que forem omissos: este Estatuto, o Regimento
Interno e os Regulamentos, ad referendum do Conselho Deliberativo;
i) Nomear, contratar, suspender e demitir os empregados do Clube e
fixar seus salirios;
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j) Autorizar obras e servioos nas dependrncias do Clube;
k) Autorizar a cobranoa de ingresso aos sycios em casos especiais, bem
como fixar taxas a serem cobradas;
l) Decidir em reunimo conjunta com o Conselho Deliberativo sobre o
aumento de patrim{nio, seja por edificaomo de obra nova, seja por
aquisiomo de bens duriveis, sempre que isso importar em Chamada
de Capital;
m) Contratar, facultativamente, seguro de vida em grupo, havendo
interesse da maioria dos funcionirios e apys estudo de viabilidade,
para cobertura de acidentes do trabalho.
n) Celebrar convrnio com outros clubes por prazo indeterminado, caso
seja de interesse do Clube e que venha beneficiar o associado ad
referendum do Conselho Deliberativo.
Parigrafo ~nico - Deve ser elaborada ata dos trabalhos de cada reunimo da
Diretoria, assinada pelo Presidente e pelos Diretores presentes.
Art. 56 - O diretor do Clube nmo pode usar o seu cargo para sobrepor-se ao
associado em atividades recreativas, esportivas ou de lazer, nmo podendo tambpm
participar de concorrrncias efetuadas pelo Clube. A sanomo que no caso couber
fica a critprio do Conselho Deliberativo.
Parigrafo ~nico - Nmo se aplica o disposto neste artigo, quando o diretor for
convidado a intervir, nessa condiomo, por qualquer associado, ou observar
comportamento incompatt
vel com as normas do Clube.
Art. 57 - Ao Presidente compete:
a) Representar o Clube em jut
zo nas suas relao}es oficiais e com
terceiros, e em todos os atos em que ele tenha de manifestar-se,
podendo, para tal fim, constituir procuradores;
b) Presidir as reuni}es da Diretoria;
c) Convocar as reuni}es da Assemblpia Geral, do Conselho Deliberativo
ou outras reuni}es de sycios, presidindo-lhes a abertura;
d) Designar Diretores para funo}es especiais;
e) Assinar, em conjunto com outro diretor, contratos, convrnios e
ajustes com terceiros;
f) Nomear, quando necessirio, comissmo de representantes para ato
em que o Clube tenha de comparecer;
g)
Juntamente com o tesoureiro, escolher os estabelecimentos
bancirios aos quais devem ser recolhidos os recursos financeiros do
Clube;
h)
Organizar o relatyrio anual para apreciaomo do Conselho
Deliberativo, acompanhado do balanoo e do parecer sobre ambos,
dado pela Comissmo Fiscal, por ele convocada;
i) Decidir os casos nmo previstos neste Estatuto, de cariter urgente,
dando conhecimento do ato jDiretoria na sessmo seguinte;
j) Assinar, com outro diretor, diplomas, carteiras de sycios e outros
________________________________________________________________________________________
ST. Lagoa do Fundm
o s/n - Fone/Fax: (37) 322-1033 322-1018 - Formiga - MG

Country Clube de Formiga
CNPJ 20.501.367/0001-04 - I.E. Isento
_______________________________________________________________________________

documentos de igual natureza;
k) Assinar com o tesoureiro documentos relativos js finanoas do Clube.
Parigrafo ~nico - Nas hipyteses nmo previstas nas alt
neas anteriores e com prpvia
autorizaomo da Diretoria, pode o Presidente delegar poderes para o exerct
cio de
atribuio}es que lhe cabem.
Art. 58 - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas faltas e
impedimentos, ou na vackncia.
Art. 59 - Ao Secretirio compete:
a) Redigir as atas das reuni}es da Diretoria, assim como todos os
pappis e correspondrncias relativas ao Clube, assinando-os
juntamente com o Presidente;
b) Ter sob sua responsabilidade a guarda dos livros da sociedade e
superintender os servioos da Secretaria, organizando e mantendo em
boa ordem os arquivos e os fichirios que forem necessirios, dentro
das formalidades legais a que estisujeito o Clube;
c)
Elaborar o relatyrio anual a ser apresentado ao Conselho
Deliberativo;
d) Expedir, de acordo com a Diretoria, os convites para festas e
solenidades promovidas pela sociedade;
e) Substituir o Vice presidente em todos os seus impedimentos.
Art. 60 - Ao Primeiro Tesoureiro compete:
a.
Arrecadar toda receita do Clube e pagar todas as despesas
devidamente autorizadas pela Diretoria;
b.
Recolher aos bancos designados os valores arrecadados
esporadicamente no primeiro dia ~til subsequente;
c. Assinar, com o Presidente, os cheques e os documentos pertinentes
jTesouraria do Clube;
d. Zelar pela escrituraomo do movimento financeiro, apresentando os
balancetes de receita e despesa, mensalmente, j Diretoria e,
anualmente, o balanoo ao Conselho Deliberativo;
e. Ter em boa guarda e fiscalizaomo os livros do Clube;
f. Assinar os recibos e dar quitaomo;
g. Ter sob sua dependrncia o caixa do Clube, assim como todo o
servioo de contabilidade e tesouraria.
Art. 61 - Compete ao Segundo Tesoureiro auxiliar o Primeiro Tesoureiro em suas
funo}es e substitut
-lo nas suas faltas e nos seus impedimentos.
Art. 62 - Aos Diretores de Esportes, em n~mero de 03 (trrs), compete:
a) Organizar e dirigir todas as atividades esportivas do Clube;
b) Supervisionar e promover a utilizaomo das dependrncias e do material
esportivo;
c) Organizar escalas para todos os esportes, bem como o regulamento
esportivo, de acordo com a Diretoria.
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Art. 63 - Ao Diretor Social compete:
a) Dirigir e organizar todas as festividades do Clube, de acordo com a
Diretoria;
b) Apresentar os nomes de pessoas de destaque que estejam em visita j
cidade, para serem convidadas pela Diretoria;
c) Promover os meios para maior sociabilidade e boa camaradagem entre os
associados.
Art. 64 - Ao Diretor de Patrim{nio compete:
a) Zelar pela manutenomo e pela conservaomo do patrim{nio imobiliirio
(imyveis, myveis, miquinas, equipamentos e ferramentas) e das ireas
verdes do Clube;
b) Propor j Diretoria a realizaomo de reformas, modificao}es, alterao}es e
edificao}es novas no Country Clube;
c) Acompanhar a realizaomo de obras de qualquer esppcie no Clube;
d) Coordenar e supervisionar o almoxarifado do Clube;
e) Coordenar e supervisionar concorrrncias e licitao}es para aquisiomo de
material;
Art. 65 - Poderi perder o mandato, a jut
zo do Conselho Deliberativo, o Diretor
que:
a) Eleito, nmo entrar em exerct
cio dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sem
causa justificada;
b) Deixar de comparecer a trrs reuni}es, sucessivas ou nmo, sem causa
justificada;
c) Deixar, reiteradamente, de cumprir as tarefas pryprias de seu cargo;
d) Nmo estiver em pleno gozo de seus direitos sociais, por transgressmo das
normas deste Estatuto;
e) For condenado pela pritica de crime ou contravenomo, com decismo
transitada em julgado;
f) Praticar ato que configure abuso de autoridade como Diretor, mediante
encaminhamento do expediente pryprio pela Diretoria.
Art. 66 - Terio seu mandato suspenso, a jut
zo do Conselho Deliberativo, o Diretor
que:
a) Candidatar-se a cargo p~blico eletivo, pelo prazo fixado pela legislaomo
eleitoral;
b) Estiver respondendo a processo penal por crime ou contravenomo;
c) Praticar ato que configure abuso de autoridade como Diretor, a critprio
do Conselho Deliberativo, inclusive quanto ao pert
odo de suspensmo,
mediante encaminhamento do expediente pryprio pela Diretoria.
SECO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO
Art. 67 - O Conselho Deliberativo seri composto por Conselheiros Natos, assim
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entendidos todos os ex-presidentes do Clube que: a) Tenham cumprido pelo
menos um mandato; b) Tiveram suas contas aprovadas; e mais 7 (sete) Sycios
Proprietirios ou Proprietirios Remidos eleitos bienalmente.
Parigrafo ~nico - Vindo o associado ex-presidente a alienar sua quota, fica
suspensa a sua condiomo de Conselheiro Nato, atp que readquira a condiomo de
Sycio Proprietirio.
Art. 68 - O membro do Conselho Deliberativo do Clube estiimpedido de integrar a
Comissmo Fiscal.
Art. 69 - Ao Conselho Deliberativo compete:
a)
Eleger, na primeira reunimo, a sua Diretoria, composta de
Presidente e Secretirio;
b) Eleger a Comissmo Fiscal;
c) Julgar e aprovar, anualmente, as contas prestadas pela Diretoria,
devidamente acompanhadas de relatyrios e parecer da Comissmo
Fiscal;
d) Conferir tt
tulos de Sycios Benempritos e Honoririos, observadas as
condio}es estabelecidas neste Estatuto;
e) Pelo voto da maioria de seus membros, processar, julgar, punir ou
absolver membros da Diretoria, da Comissmo Fiscal e da Comissmo
Disciplinar;
f) Deliberar, por maioria de seus membros, sobre os casos omissos
neste Estatuto e decidir sobre sua interpretaomo nos casos que
possam gerar d~vidas;
g) No prazo de 10 (dez) dias antes da data da eleiomo, homologar ou
impugnar, total ou parcialmente, as chapas apresentadas para
registro; ocorrendo impugnaomo parcial de chapa, dar prazo de 72
(setenta e duas) horas para substituiomo do candidato ou
candidatos. Nmo cumprida tal providrncia, a chapa seri impugnada
em sua totalidade;
h) Conhecer e decidir requerimento apresentado nos termos do
parigrafo 3o do artigo 36, depois de ouvida a Diretoria, dentro de 30
(trinta) dias;
i) Eleger a Comissmo Disciplinar e fixar sua competrncia;
j) Conhecer e julgar os recursos de sua competrncia interpostos pelos
associados, depois de ouvida a Diretoria.
Parigrafo ~nico - No ano em que recat
rem as eleio}es, poderi ser exigida a
verificaomo de contas do mrs de dezembro, em separado, observados os critprios
da alt
nea ³
C´deste artigo.
Art. 70 - O Conselho Deliberativo se re~ne por convocaomo de seu Presidente ou
por solicitaomo do Presidente do Clube, nos seguintes casos:
a) Ordinariamente, no mrs de dezembro nos anos de eleio}es e janeiro
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nos demais anos, para as finalidades constantes na letra ³
C´do artigo
69;
b) Extraordinariamente, sempre que for necessirio.
Parigrafo ~nico - O Presidente do Conselho, em caso de impedimento ou licenoa, p
substitut
do, enquanto afastado, pelo Secretirio, que deve nomear Secretirio ad
hoc.
Art. 71 - O Conselho Deliberativo se re~ne em primeira convocaomo com a
presenoa mt
nima de 7 (sete) membros, nmo considerando nestes n~meros os
conselheiros que tambpm fazem parte da Diretoria do Clube, e em segunda
convocaomo, com qualquer n~mero, uma hora apys.
Art. 72 - O Presidente do Conselho, seja qual for a matpria objeto da convocaomo,
pode, no momento que considerar oportuno, submeter temas diferentes j
deliberaomo dos presentes, desde que:
a) Sejam do interesse do Clube;
b) Refiram-se a caso para cuja soluomo haja dispositivo expresso neste
Estatuto;
c) Nmo sejam prejudiciais js boas relao}es que devem existir entre os
poderes sociais.
Art. 73 - Todos os casos smo resolvidos por maioria de votos, ressalvadas as
restrio}es estatutirias, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, quando nmo se
tratar de eleiomo.
 1o O Conselheiro nmo vota em matpria que lhe disser respeito, podendo, no
entanto, participar da respectiva discussmo;
 2o O Conselheiro, membro da Diretoria do Clube, tambpm nmo vota quando a
matpria em discussmo se referir a atos daquela Diretoria,
Art. 74 - Cada Conselheiro pode falar por 10 (dez) minutos no miximo e por duas
vezes apenas sobre cada assunto, exceto quando for o autor da proposiomo em
debate. Nessa hipytese, sempre que solicitar, ser-lhe-i dada a palavra pelo
mesmo prazo miximo de dez minutos.
Art. 75 - As deliberao}es de cada reunimo do Conselho Deliberativo smo registradas
em ata redigida pelo Secretirio e assinada por ele e pelo Presidente.
Art. 76 - Em caso de vackncia do cargo de Presidente do Conselho Deliberativo,
procede-se j eleiomo para seu preenchimento, ficando o exerct
cio do substituto
eleito limitado ao tempo que faltar para ser completado o mandato.
Art. 77 - O mandato dos conselheiros eleitos pde 2 (dois) anos.
Art. 78 - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua posse, o Presidente
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eleito do Clube convocari todos os Conselheiros Natos e Eleitos para eleiomo da
Direomo do Conselho Deliberativo, com posse imediata, e eleger comiss}es de
acordo com o disposto no Art. 69, letras A', B', I'.
SEdO V
DAS COMISS®ES
Art. 79 - A Diretoria pode instituir comiss}es para funcionar como yrgmos de
assessoria e cujas atribuio}es, composiomo, competrncia e prazo de duraomo smo
fixados no ato que as criar.
Parigrafo ~nico - A criaomo e a designaomo da Comissmo Fiscal e da Comissmo
Disciplinar smo privativas do Conselho Deliberativo, que as teri como yrgmos
consultivos.
Art. 80 - A Comissmo Fiscal p composta de 3 (trrs) Sycios Proprietirios e ou
Proprietirios Remidos, dos quais pelo menos um seja contabilista.
Parigrafo ~nico - Os membros da Comissmo Fiscal devem escolher entre si um
Coordenador e um Secretirio.
Art. 81o - ¬ Comissmo Fiscal compete:
a) Examinar os balancetes elaborados pela Diretoria, pronunciando-se a
respeito;
b) Examinar toda a escrituraomo feita no Clube e as contas apresentadas
pela Diretoria, emitindo, atp o dia 20 de janeiro do ano seguinte ao
exerct
cio financeiro, e nos anos que tiverem eleio}es atp o dia 10 de
dezembro do respectivo ano, parecer para apreciaomo do Conselho
Deliberativo.
 1o - A Comissmo Fiscal pode examinar, para desempenho de suas funo}es,
quaisquer documentos do Clube, relacionados nas letras ³
a´e ³
b´do caput deste
artigo.
 2o - Se a Comissmo Fiscal tiver qualquer d~vida ou indagaomo em relaomo js
contas analisadas, deverifazer um oft
cio por escrito ao Presidente do Clube, para
que este responda no prazo de 03 dias ~teis. Somente apys a resposta ou o
decurso do prazo sem ela, poderidar seu parecer final.
 3o - Os membros efetivos da Comissmo Fiscal smo substitut
dos em seus
impedimentos por Sycios Proprietirios ou Proprietirios Remidos designados pelo
Conselho Deliberativo.
Art.82 - A Comissmo Disciplinar p composta por 3 (trrs) Sycios Proprietirios e ou
Proprietirios Remidos, competindo-lhes julgar os recursos interpostos contra
penalidades aplicadas pela Diretoria, consistentes em suspensmo de frequrncia ao
________________________________________________________________________________________
ST. Lagoa do Fundm
o s/n - Fone/Fax: (37) 322-1033 322-1018 - Formiga - MG

Country Clube de Formiga
CNPJ 20.501.367/0001-04 - I.E. Isento
_______________________________________________________________________________

Clube pelo prazo de atpum ano.
1o - Compete exclusivamente jComissmo Disciplinar, dentro de sua competrncia
e a seu jut
zo:
a) Reformar no que couber a pena aplicada, majorando ou diminuindo o seu prazo
de aplicaomo;
b) Confirmar em todo ou em parte a pena aplicada;
c) Recomendar j Diretoria, atravps de relatyrio circunstanciado e
devidamente amparado no estatuto, norma de conduta ao associado;
d) Toda e qualquer decismo proferida pela comissmo seri dirigida j
Diretoria;
e) A Comissmo somente poderi emitir parecer de jut
zo unicamente dentro
da matpria recorrida e tomando por base a documentaomo e as raz}es a
esta apresentada.
CAPË
TULO XI
DAS CHAMADAS DE CAPITAL
Art. 83 - A realizaomo de obra nova e a aquisiomo de bens duriveis que impliquem
em aumento de patrim{nio e para as quais as receitas nmo forem suficientes
dependem de chamada de capital, restrita aos Sycios Proprietirios e Proprietirios
Remidos.
 1o - A aprovaomo de obra nova e aquisiomo de bens, nos termos deste artigo,
devem ser precedidas de projetos, oroamentos, demonstraomo da sua necessidade,
da sua convenirncia e do seu interesse para o Clube.
 2o - A chamada de capital deve ser aprovada pelo Conselho Deliberativo do
Clube e pela Diretoria, em reunimo conjunta, por maioria de 2/3 (dois teroos) de
seus membros presentes.
CAPË
TULO XII
DA PRESTAdO DE CONTAS
Art. 84 - A Diretoria deve prestar contas dos atos da sua administraomo, no dia 31
de dezembro de cada ano, e no ano que tiverem eleio}es no dia 30 de novembro
do respectivo ano.
Art. 85 - A nmo aprovaomo de contas p anotada na ficha de sycios dos diretores
responsabilizados, sem prejut
zo de outros desdobramentos, a critprio do Conselho
Deliberativo.
CAPË
TULO XIII
DO REGIMENTO INTERNO
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Art. 86 - Para a boa direomo do Clube e seu regular funcionamento, haveri um
Regimento Interno em perfeita combinaomo e conformidade com este Estatuto.
Art. 87 - A oportunidade, a elaboraomo, a revismo e a alteraomo do Regimento
Interno pde exclusiva competrncia da Diretoria.
Parigrafo ~nico: - Fica desde logo institut
do como parte do Regimento Interno do
Clube, toda portaria, resoluomo, normas de conduta e determinao}es de ordens
superiores, regulamentos esportivos, em vigor ou que venham a ser institut
dos
pela Diretoria, pelo Conselho Deliberativo ou por autoridade devidamente
constitut
da em nosso munict
pio com poder de polt
cia para sua ediomo.
CAPË
TULO XIV
DA DISSOLUdO
Art. 88 - Em caso de dissoluomo da associaomo, liquidado o passivo, o saldo
existente seri rateado entre os Sycios Proprietirios, proporcionalmente, na razmo
de suas quotas sobre o saldo apurado.
 1o - A dissoluomo em consequrncia de dificuldades insuperiveis sy poderi ser
resolvida em duas Assemblpias Gerais Extraordinirias, especialmente convocadas
para esse fim. A resoluomo deve ser tomada, na primeira, por 2/3 (dois teroos) dos
votos dos presentes, com o comparecimento pessoal de pelo menos metade mais
um do total de Sycios Proprietirios e Proprietirios Remidos, vedadas as
procurao}es, a segunda se destina a ratificar a resoluomo.
 2o - Se em segunda convocaomo, realizada 8 (oito) dias apys a primeira, nmo for
alcanoado o n~mero de sycios citado no parigrafo anterior, a ratificaomo pode ser
efetivada com qualquer n~mero.
Art. 89 - A dissoluomo da associaomo sy se tornari definitiva depois de
homologada, em instkncia final, pelo Poder Judiciirio, mediante pedido de oft
cio da
Diretoria.
CAPË
TULO XV
DAS DISPOSId®ES TRANSITÏRIAS
Art. 90 - O COUNTRY CLUBE DE FORMIGA emitiri 345 (trezentas e quarenta e
cinco) novas quotas de Sycio Proprietirio, cujo valor e ppoca da venda de cada
quota sermo decididos a critprio da Diretoria e do Conselho Deliberativo em reunimo
conjunta, em maioria simples, e segundo as necessidades do Clube.
Art. 91 _ Em razmo da mudanoa da data das eleio}es bienais para o segundo
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domingo do mrs de dezembro, o mandato da atual diretoria se estenderi atp 01
de janeiro de 2014.
CAPË
TULO XVI
DAS DISPOSId®ES FINAIS
Art. 92 - O sycio que tiver exercido a presidrncia do Country Clube por no mt
nimo
mandato integral, fica isento de pagamento de taxa de manutenomo apys
completar 60 (sessenta) anos de idade, conservando todos os direitos sociais.
Art. 93 - A fim de difundir e coordenar as atividades amadoristas filiadas ou nmo js
entidades oficiais, o Clube deve manter departamentos esportivos.
Parigrafo ~nico - A Diretoria baixari normas para o funcionamento dos diversos
departamentos esportivos.
Art. 94 - O sycio que deixar de pertencer ao quadro social do Clube nmo teri
direito j restituiomo das quantias que, a qualquer tt
tulo, tenha recolhido j
Tesouraria.
Art. 95 - e proibida, nas dependrncias do Clube, a pritica de qualquer jogo
considerado, pela Diretoria, prejudicial aos interesses e jfinalidade do Clube.
Art. 96 - eproibida, dentro do Clube, qualquer manifestaomo de cariter polt
tico ou
religioso.
Art. 97 - e proibida a utilizaomo de equipamentos, servioos, materiais, recursos ou
pessoal do Clube para promoomo pessoal, inclusive a de cariter polt
tico partidirio.
Parigrafo ~nico - A proibiomo deste artigo aplica-se tanto ao associado quanto ao
diretor, obrigando o infrator jindenizaomo de prejut
zos verificados, ressalvando ao
mesmo o direito de defesa (artigo 35).
Art. 98 - Fica proibido o ingresso no Clube de pessoas nmo associadas residentes
em Formiga, salvo se convidadas pela Diretoria para competio}es esportivas,
apresentao}es artt
sticas, prestaomo de servioos ao clube e outros eventos aqui nmo
relatados, a critprio do referido yrgmo social.
Art. 99 - e expressamente proibido que o associado ou visitante tenha acesso js
dependrncias do Clube acompanhado de qualquer tipo de animal, ainda que no
interior de vet
culos, exceto aos deficientes visuais com cmo-guia.
Art. 100 - A realizaomo de competio}es, festividades ou promoo}es de interesse de
terceiros sy pode ser autorizada pela Diretoria se nmo acarretar disprndio
financeiro direto aos cofres do Clube, inclusive em se tratando de festas
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beneficentes realizadas por entidades, agremiao}es ou yrgmos p~blicos de
reconhecido interesse p~blico e que nmo tenham fins lucrativos.
Art. 101 - O associado, de qualquer categoria, que omitir ou fraudar informaomo de
sua qualificaomo pessoal ou de alteraomo no seu estado civil ficari sujeito js
sano}es previstas no artigo 30, alpm de responsabilizar-se pela indenizaomo dos
prejut
zos que causar ao Clube.
 1 - Vindo o associado a separar-se judicialmente, fica o mesmo obrigado a
fornecer ao clube as informao}es e as certid}es averbadas no prazo de 30 (trinta)
dias contados da efetiva separaomo, sob pena de ver aplicado a este e a seus
dependentes a pena de suspensmo de frequrncia ao Clube nunca inferior a 60
(sessenta) dias.
 2- Em permanecendo o sycio omisso j sua obrigaomo institut
da no parigrafo
1o, deveri a Diretoria, a seu critprio, suspendr-lo, juntamente com seus
dependentes, de freqrncia js dependrncias do Clube por prazo indeterminado,
atpque seja regularizada a documentaomo, permanecendo em qualquer dos casos
a obrigaomo pecuniiria da taxa de manutenomo e da chamada de capital.
Art. 102 - O Sycio Proprietirio que tiver sua quota garantindo dt
vida em processo
judicial e dela nmo tiver sido nomeado depositirio ficariimpedido de frequentar o
Clube, assim como seus dependentes.
Art. 103 - O exerct
cio das funo}es de todos Conselheiros, membros de diretoria e
comiss}es serigracioso, entretanto todos os membros da Diretoria ficarmo isentos
do pagamento da mensalidade durante o pert
odo do mandato.
Art. 104 - O presente Estatuto serviri, no que couber, como Regimento Interno do
Clube.
Art. 105 - Os prazos previstos neste Estatuto smo contt
nuos e sua contagem
obedece ao sistema estabelecido no Cydigo de Processo Civil Brasileiro.
Art. 106 - A reforma estatutiria ora aprovada nmo prejudica o ato jurt
dico perfeito
e o direito adquirido.
Art. 107 - Este Estatuto entra em vigor na data do seu registro no Cartyrio de
Tt
tulos e Documentos.
O presente Estatuto foi aprovado em Assemblpia Geral Extraordiniria do dia 18 de
fevereiro de 2013, conforme ata constante no livro de registro.
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