
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 29 DE MAIO 

ESTATUTO SOCIAL 

• Do clube e seus afins 

Art.1º - A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 29 DE MAIO, fundada em 1º de junho de 
1919, na cidade de Antonina, Estado do Paraná, onde tem sua sede, é uma 
sociedade civil composta de número ilimitado de sócios, sem distinção de 
nacionalidade, culto e sexo, tem por fim a difusão do civismo e da cultura 
física, principalmente o futebol, podendo ainda, realizar reuniões de caráter 
social e cultural. 

§ único – O futebol praticado pela Associação será de caráter amadorista. 

Art.2º - A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 29 DE MAIO, tem personalidade distinta 
da de seus associados e a sua duração será por tempo indeterminado. 

Art.3º - É dever da Associação cumprir pelos seus associados e atletas todas 
as leis e regulamentos emanados da entidade a que estiver filiada, bem como 
participar das competições e festividades promovidas pela mesma. 

• Do Patrimônio 

Art.4º - O patrimônio da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 29 DE MAIO, será 
constituído de bens móveis, imóveis, títulos e valores. 

Art.5º - Todos os bens incorporados ao patrimônio da Associação deverão 
figurar no “Livro de Inventário de Patrimônio”, indicando-se na inscrição de 
cada um, todas as suas características. 

Art.6º - O patrimônio da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 29 DE MAIO, será 
representada e formada por 300 (trezentos) Títulos Patrimoniais Nominativas, 
de valor unitário correspondente a 2 (dois) salários mínimos vigentes na região, 
totalizando um capital social correspondentes a 600 (seiscentos) salários 
mínimos vigentes na região. 

Art.7º - O número de Títulos poderá ser aumentado, desde que por proposta 
da Diretoria e parecer favorável do Conselho Deliberativo, seja este aumento 
aprovado pela Assembléia Geral. 

§ único – Mediante proposta da Diretoria, poderá o Conselho Deliberativo 
atribuir novos valores às Ações Patrimoniais na proporção da valorização ou 
desvalorização do acervo patrimonial do clube. 
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Art.8º - A transferência de Títulos as pessoas que não sejam familiares só será 
permitida se a sociedade não tiver títulos disponíveis para aquisição por 
pessoas a serem admitidas posteriormente como sócios. 

§ 1º - As herdadas de pai para filho, dão direito a este último à categoria de 
Sócio Patrimonial, quando deliberadamente for transferido nominalmente. 

§ 2º - Quando os títulos forem adquiridos por transferência, e, por conseguinte, 
não sendo de pai para filho, o adquirente pagará ao Clube a taxa de 
transferência de 10% (dez por cento) sobre o valor nominal do título. 

§ 3º - Em nenhum caso os títulos poderão ser cedidos ou transferidos antes de 
decorridos 24 (vinte e quatro) meses da data da sua aquisição ou do registro 
de sua transferência no clube. 

Art.9º - Seja qual for o número de Títulos possuídos pelo sócio, nas 
deliberações em gerais, terá ele voto singular. 

Art.10º - A posse dos títulos do Clube, não confere ao portador a quealidade de 
sócio, que será obtida somente depois de satisfeita às exigências previstas no 
artigo 22, deste Estatuto, para admissão de sócios, memso no caso de 
transmissão de “causa mortis”. 

§ único – Enquanto não adquirir a propriedade do título pela sua admissão ao 
clube, não poderá o respectivo portador exercer contra o clube qualquer ação 
ou pretensão baseada na posse do título. 

Art. 11º - Os títulos respondem pelos débitos contraídos pelos respectivos 
proprietários ou sucessores em qualquer secção do Clube. 

Art. 12º - A transferência da totalidade de seus títulos patrimoniais, importa na 
renúncia automática de qualidade de sócios do Clube. 

Art. 13º - O título patrimonial não renderá juros ou dividendos. 

Art. 14º - Não poderão ser cedidos ou transferidos os títulos patrimoniais de 
sócios que estejam em débito para com a tesouraria do Clube. 

• Da Composição e Administração do Clube 

Art. 15º - A Associação compor-se-á de sócios de diversas categorias e será 
administrado pelos seguintes órgãos: 

a) Assembléia Geral; 
b) Conselho Deliberativo; 
c) Diretoria Executiva; 
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d) Conselho Fiscal. 

§ único – O Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal 
serão sempre eleitos no mesmo dia. 

• Dos Sócios, Suas Categorias, Deveres, Direitos e Penalidades 

Art. 16º - A Associação compõem-se das categorias de sócios a saber: 

a)Patrimoniais; b)Beneméritos, Honorários, Transitórios e c) Contribuintes. 

§ único – o número de sócios patrimoniais limitar-se-á ao número de títulos 
patrimoniais emitidas pelo Clube. 

Art. 17º - São Sócios Patrimoniais aqueles que ingressarem e adquiriram 
depois do dia 29 de Maio de 1988, possuindo no mínimo uma Ação Patrimonial 
Social. 

§ único – Os sócios Patrimoniais, são os proprietários do Patrimônio do Clube. 

Art. 18º - Será Sócio Benemérito, título concedido pelo Conselho Deliberativo, 
o sócio que o merecer, por serviços de alta relevância prestados à Associação 
ou por donativos avultados. 

Art. 19º - Será Sócio Honorário, qualquer cidadão, alheio à Associação, que 
tenha prestado serviços excepcionais à Associação ou desporto em geral, à 
juízo do Conselho Deliberativo. 

§ único – Os sócios Honorários gozam dos mesmos direitos dos sócios 
patrimoniais, exceto votarem, serem votados e não participarem do patrimônio. 

Art. 20º - Será Sócio Contribuinte todo aquele que não fazendo parte do 
quadro de sócios patrimoniais, contribua com mensalidades para a 
manutenção da sede social e da praça de esportes e goze dos direitos 
inerentes a esta categoria. 

§ único – Os sócios contribuintes gozam dos mesmos direitos que os 
patrimoniais, exceto, participarem do patrimônio social. 

Art. 21º - São considerados Sócios Transitórios os que, com permanência 
limitada nesta cidade, sejam propostos e aceitos. 

§ Os sócios transitórios pagarão uma taxa fixada pela Diretoria, com direito à 
freqüência por si e seus familiares, pelo tempo de 6 (seis) meses, pagos 
antecipadamente. 
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Art. 22º - A proposta para admissão de sócios será feita por escrito, e 
apresentada à Diretoria que, depois de aprovada, expedirá a respectiva 
comunicação, sendo seu parecer de caráter confidencial e sigiloso. 

§ 1º - A proposta deverá conter a assinatura e nome do proposto, idade, 
estado civil, nacionalidade, sexo, profissão, residência e a assinatura do sócio 
proponente. 

§ 2º - O proposto, uma vez aceito e oficiado, deverá no prazo de 30 (trinta) 
dias, efetuar o pagamento do Título Patrimonial e da jóia e mensalidade, tudo 
dentro do que ficar estabelecido pela Diretoria. 

§ 3 º - O candidato só será considerado sócio, depois de ter integralizado 
totalmente o pagamento da sua Ação Patrimonial. 

 Art. 23º - Os filhos e tutelados de sócios, menores de 21 anos e maiores de 18 
anos, pagarão a jóia com desconto de 50% (cinqüenta por cento) e os maiores 
de 21 anos até 25 anos, pagarão a jóia com um desconto de 25% (vinte e 
cinco por cento), sendo obrigados, entretanto, num e outro caso, serem 
possuidores de Ação Patrimonial. 

Art. 24º - Somente terão direito a votar e serem votados, nas Assembléias 
Gerais, os sócios maiores de 18 anos, quites com a tesouraria. 

Art. 25º - São deveres dos sócios: 

a) pagar pontualmente a sua mensalidade ou outro compromisso assumido 
com o clube, inclusive indenização por estragos causados em seus 
pertences; 

b) participar das solenidades cívicas em que o clube tome parte; 
c) aceitar os cargos ou comissões para que for eleito ou nomeado, salvo por 

motivo justificado; 
d) dirigir à diretoria qualquer proposta ou reclamação que visem o progresso e 

o bom nome do clube; 
e) comparecer à sessões da Assembléia Geral, e portar-se de modo 

conveniente. 
f) cumprir rigorosamente às disposições do presente Estatuto, o regimento 

interno do clube, bem como as leis e regulamentos das entidades 
superiores. 

g) pedir por escrito, à diretoria, licença ou demissão quando pretender deixar o 
clube ou ausentar-se, a fim de evitar que seja eliminado por falta de 
pagamento; 

h) apresentar o recibo de quitação para ingressar nas dependências do clube; 
i) as mensalidades e taxas a serem cobradas e às quais estão sujeitos todos 

os sócios, exceto os beneméritos e honorários, serão fixadas pelo Conselho 
Deliberativo, por proposta justificada da Diretoria e deverão ser pagas, até  
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dia 10 (dez) de cada mês subseqüente, ficando à critério da Diretoria a sua 
forma de pagamento; 

j) zelar pela preservação do patrimônio moral e material do clube; 
k) contribuir para o progresso sempre crescente do clube. 

     Art. 26º - São direitos dos sócios: 

a) para efeitos previstos neste Estatuto, considerando-se família de sócio: 
esposa, filhas e enteadas, filhos e enteados, solteiros, menores de 21 anos, 
irmãs solteiras, tuteladas, menores de 21 anos todos vivendo sob o mesmo 
teto e sob a dependência do sócio; 

b) representar contra qualquer ato que julgar ofensivo aos seus direitos e 
recorrer para o Conselho Deliberativo das penas que lhe forem impostas; 

       § único – O pedido de demissão de sócio deverá ser feito por escrito e, para 
que o sócio seja atendido, deverá estar ele quites com a Tesouraria. 

Art. 27º - Será eliminado do quadro social o sócio: 

a) que direta ou indiretamente induzir ou tentar induzir atletas ou árbitros a 
procederem, em campo, de maneira desvantajosa para o quadro a que 
pertencer ou facilitar a vitória de qualquer um deles, no exercício de suas 
funções; 

b) que deixar de pagar a mensalidade durante 3 (três meses) consecutivos ou 
não atender os compromissos assumidos para com a tesouraria; 

c) que for condenado pelos Tribunais do país por crime contra a honra, vida e 
propriedade. 

d) Que, por seu mau comportamento, dentro ou fora do recinto da associação, 
a venha prejudicar em seus interesses; 

e)  Que comprometer o bom nome da Associação e promover a sua ruína 
social pela discórdia entre os seus associados; 

f) que extraviar ou estragar qualquer objeto ou utensílio da associação, e uma 
vez provada a sua culpabilidade, recusar-se ao pagamento arbitrado pela 
Diretoria; 

g) que cometer qualquer outro delito, não previsto neste Estatuto, ou  a juízo 
do Conselho Deliberativo. 

Art. 28º - Será punido pela Diretoria com as penas da admoestação ou 
suspensão até 90 dias, conforme a gravidade da falta, o sócio: 

a) que infringir as disposições do presente estatuto ou  dos regulamentos 
internos da associação; 

b) que desrespeitar os membros da Diretoria ou outros poderes da 
associação; 

c) que em partidas ou treinos desrespeitar as ordens dos seus superiores; 
d) que faltar com a devida correção nas festas, sessões ou quaisquer outras 

reuniões, sociais ou desportivas da associação; 
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e) que propuser para sócio, com reconhecida má fé, pessoa indigna. 

Art. 29º - A penalidade de expulsão somente será aplicada: 

a) àquele que, no exercício de cargo de confiança, tenha desviado valores 
pertencentes ao clube; 

b) àqueles que se tornarem indignos de pertencer ao quadro social em virtude 
de procedimento social incompatível com o decoro e a dignidade da própria 
sociedade. 

§ 1º - A expulsão será decretada pelo Conselho Deliberativo, mediante 
representação da Diretoria ou de um grupo mínimo de 50 (cinqüenta) sócios, 
na qual exporão os motivos que tornaram o sócio indigno de pertencer ao 
clube. 

§ 2º - Os sócios expulsos não poderão jamais voltar a pertencer ao quadro 
social e, suas ações, se integralizadas, serão adquiridas, pelo clube, pelo seu 
valor nominal. 

Art. 30º - Todas as penalidades impostas devem ser comunicadas ao sócio, a 
fim de que ele use dos direitos que lhe compete, sendo que durante o processo 
de sua aplicação deve ser ouvido para que apresente a respectiva defesa, não 
sendo necessária se a penalidade for imposta por falta de pagamento. 

Art. 31º - Em caso de falsa denúncia, que motivou o processo para a 
eliminação ou expulsão, o sócio ou os sócios que derem serão passíveis de 
penalidades de suspensão, a critério da Diretoria.  

• Da Assembléia Geral 

Art. 32º - A Assembléia Geral será composta por todos os sócios quites com a 
Tesouraria, maiores de 18 anos, e se reunirá ordinariamente, bienalmente, no 
primeiro domingo do mês do maio, em lugar, dia e hora que a Diretoria 
determinar e, extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente por 
iniciativa própria ou  a requerimento de pelo menos 30 sócios com direito à 
voto e quites. A convocação da Assembléia Geral será por intermédio da 
imprensa ou dos avisos pessoais, com antecedência de 5 (cinco) dias no 
mínimo. 

§ único – A segunda convocação para a Assembléias Gerais, será feita no 
mesmo aviso que for publicado e, neste caso, dar-se-á a instalação em 30 
minutos após a que tiver sido designada para a primeira convocação, 
deliberando então a Assembléia com qualquer número. 

Art. 33º - A Assembléia Geral é o órgão soberano do clube e será constituída 
pelos sócios que estiverem quites com a Tesouraria. 
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Art. 34º - Uma vez convocada a Assembléia Geral, ficam suspensas as 
transferências de títulos de propriedades até o dia de sua realização. 

 Art. 35º - As Assembléias Gerais serão abertas e dirigidas pelo presidente da 
associação ou seu substituto legal, que solicitará aos sócios presentes a 
indicação de quem deverá presidi-la. Este, por sua vez, escolherá um sócio 
para secretário e pedirá que a Assembléia, indique dois escrutinadores, 
quando se fizer a apuração de eleições. 

Art. 36º - É da competência exclusiva da Assembléia Geral: 

a) deliberar, nos termos do Estatuto, sobre a compra ou alienação de bens 
imóveis; sobre a constituição de ônus sobre o patrimônio social, no todo ou 
em parte, bem como sobre atos ou propostas da Diretoria que importem em 
cessão de direitos e bens sociais. 

b) emendar ou  reformar este Estatuto, decorrido o prazo de vigência do 
mesmo. 

c) conceder Títulos de Sócios Benemérito e Honorário; 
d) deliberar sobre a dissolução do clube; 
e) conhecer e julgar os balanços, prestações de contas, relatórios e 

programas de ação da Diretoria; 
f) eleger a Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. 

• Do Conselho Deliberativo 

Art. 37º - O Conselho Deliberativo é o órgão que superintenderá todos os 
negócios e serviços do Clube e que, como delegado da Assembléia Geral terá 
a autoridade e poder para resolver e deliberar sobre todos os assuntos que 
não sejam da competência especial da Assembléia Geral. 

§ 1º - O Conselho Deliberativo será constituído por 10 (dez) membros efetivos 
e 5 (cinco) suplentes, todos eles devendo ser sócios proprietários de qualquer 
categoria e estarem quites com a Tesouraria. 

§ 2º - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 2 (dois) 
anos. 

§ 3 º - Os conselheiros suplentes terão assento no Conselho nos impedimentos 
e faltas dos conselheiros efetivos e sempre serão convocados pelo Presidente, 
as reuniões do Conselho. 

Art. 38º - O Conselho Deliberativo elegerá, dentre os seus membros, 1 (um) 
Presidente, 1 (um) Vice-Presidente, 1 (um) Secretário, a fim de que se 
constitua a sua junta Executiva, destinada a dirigir os trabalhos do conselho e 
cumprir as suas deliberações. 
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§ 1º - O Conselho Deliberativo reunir-se-á  ordinariamente de 3 (três) em 3 
(três) meses, em sua sede social, podendo deliberar com a presença mínima 
de 5 (cinco) membros. 

§ 2º - Não havendo número para que se possa deliberar, o seu presidente 
convocará os suplentes necessários para que, em nova reunião, se possa 
tomar todas as deliberações. 

§ 3º - Os membros do Conselho Deliberativo que faltarem, perderão o seu 
mandato, sendo substituídos pelos conselheiros suplentes, sendo na mesma 
ocasião eleitos os novos suplentes. 

§ 4º - O Conselho reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que o seu 
presidente convocá-lo. 

Art. 39º - São atribuições do Conselho Deliberativo: 

a) eleger e empossar a Diretoria e Conselho Fiscal, bem como preencher as 
vagas que se derem durante o ano social; 

b) aprovar e reformar o Estatuto Social do clube; 
c) supervisionar e superintender toda a administração social e financeira da 

sociedade; 
d) Fixar os valores das Ações Patrimoniais, mensalidades, jóias e taxas 

especiais; 
e) Aprovar o orçamento elaborado pela Diretoria; 
f) Aprovar a receita e despesa, anual do clube; 
g) Resolver sobre casos omissos; 
h) Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos e decisões das entidades 

superiores; 
i) Administrar o clube em caso de demissão coletiva da diretoria, no prazo de 

30 dias. 

Art. 40º - O Conselho Deliberativo tem atribuições, ainda, para destituir a 
Diretoria, quando em sessão especialmente convocada e com a presença da 
maioria dos seus membros, julgar que ela não desempenha as suas funções 
de acordo com o estatuto e regulamento do Clube contrariando os seus 
interesses e traindo o mandato que lhe foi outorgado. 

Art. 41º - Nas sessões do Conselho Deliberativo, será observada a seguinte 
ordem nos trabalhos: 

a) leitura e discussão da Ata anterior; 
b) leitura do expediente; 
c) discussão e votação da “Ordem do Dia”. 

• Da Diretoria 
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Art. 42º - A Diretoria será o órgão administrativo do clube, exercendo as funções 
do poder executivo, das regras estatutárias e das deliberações da Assembléia 
Geral e do Conselho Deliberativo. 

§ 1º - A Diretoria será composta pelo Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 
2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro, Diretor Social, Diretor de Esportes (e 
outros cargos que o clube julgar necessário). 

§ 2º - O mandato da Diretoria será de 2 (dois) anos. 

Art. 43º -  Dos membros constantes do artigo anterior, serão eleitos, apenas, o 
Presidente e o  Vice-Presidente, sendo permitida a recondução por uma só vez, os 
demais cargos ficará a critério do Presidente para a sua nomeação. 

§ 1º - O Presidente eleito deve nomear os seus auxiliares no prazo de 8 (oito) 
dias. 

§ 2º - A renúncia do Presidente implica na renúncia dos membros de sua 
nomeação, os quais, entretanto, deverão aguardar em seus cargos a nomeação 
dos substitutos. 

Art. 44º - À Diretoria compete administrar e superintender os trabalhos, bens da 
associação, nomear comissões, promover por todos os meios o seu 
engrandecimento e mais: 

a) orçar, regular e autorizar as despesas da associação, bem como as 
receitas; 

b) organizar os departamentos esportivos, sempre de acordo com as leis e 
regulamentos das entidades superiores; 

c) decidir sobre as propostas para a admissão de sócios; 
d) organizar e modificar, sempre que houver conveniência, os regulamentos 

internos; 
e) apresentar ao Conselho Deliberativo o relatório completo de sua gestão, 

submetendo-o, preliminarmente, ao Conselho Fiscal, que deve examina-lo 
devidamente, lavrando o seu parecer que será discutido e votado pelo 
Conselho Deliberativo, juntamente com o relatório e prestação de contas; 

f) apresentar ao Conselho Deliberativo o nome dos sócios e pessoas 
estranhas ao clube que mereçam o Título de Sócio Benemérito ou 
Honorário; 

g) repreender, suspender, eliminar ou expulsar todo e qualquer sócio que 
mereça tais penas; 

h) conceder licença aos seus membros, quando por motivos justificados, até o 
máximo de três meses; 

i) reunir-se, ordinariamente, sempre que for necessário, neste último caso, 
por convocação do presidente ou solicitação assinada por três dos seus 
membros; 
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j) guardar sigilo dos assuntos tratados em sessão, quando em caráter 
reservado; 

k) cumprir e fazer cumprir as decisões, leis e regulamentos emanados do 
Conselho deliberativo e das entidades superiores. 

Art. 45º - As resoluções da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos 
membros presentes às sessões. 

Art. 46º - A Diretoria estará legalmente constituída com a presença de metade 
do número de seus membros. 

Art. 47º - A Diretoria deverá prestar todos os esclarecimentos necessários ao 
Conselho Fiscal, facultando-lhes todos os documentos e exame de livros, a fim 
de que o mesmo possa cumprir as suas atribuições a contento. 

Art. 48º - Todas as resoluções tomadas pela Diretoria deverão constar da 
respectiva Ata, que será assinada pelo Presidente e Secretário, devendo todos 
os membros presentes à reunião assinarem o Livro Presença. 

Art. 49º - Será observada a seguinte ordem dos trabalhos da Diretoria: 

a) Leitura e discussão da Ata anterior; 
b) Leitura de expediente; 
c) assuntos a serem tratados. 

Art. 50º - Perderá o direito ao cargo: 

a) aquele que uma vez eleito ou nomeado e notificado, não entrar em 
exercício dentro de 30 (trinta) dias, contados da data do aviso, salvo motivo 
justificado; 

b) o membro que, sem motivo justificado, faltar a três reuniões consecutivas, 
uma vez prevenido após a segunda reunião; 

c) o que demonstrar incompetência ou cometer graves irregularidades no 
exercício de seu cargo. 

Art. 51º - Compete ao Presidente, que é o poder executivo do clube: 

a) executar os atos administrativos, mediante autorização escrita, 
sucessivamente numeradas, ainda que tenham caráter reservado, 
sobretudo se repercutirem os seus efeitos na posição financeira das 
obrigações sociais; 

b) assumir iniciativa exclusiva da divulgação dos atos administrativos do clube; 
c) convocar e presidir todas as sessões da Diretoria, com direito a voto de 

desempate; 
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d) abrir as sessões da Assembléia Geral e do Conselho Deliberativo 
solicitando,  a seguir, que aqueles poderes indiquem um presidente para os 
respectivos trabalhos; 

e) representar o clube em suas relações externas e em juízos, podendo, 
também, designar outro representante; 

f) assinar toda a correspondência dirigida às entidades superiores; 
g) prestar à Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Assembléia 

Geral, as informações que lhe foram solicitadas; 
h) rubricar todos os livros da Secretaria e Tesouraria; 
i) proclamar o resultado das deliberações tomadas em sessão e assinar, com 

o secretário, as atas dos trabalhos, depois de aprovadas; 
j) sancionar, com rubrica, todos os documentos de despesas autorizadas e a 

autorizar; 
k) nomear e dispensar os empregados do clube, dentro dos limites prefixados 

e dando conhecimento de seus atos à Diretoria, bem como submetê-los à 
aprovação do Conselho Deliberativo; 

l) assinar com o tesoureiro os cheques, ações patrimoniais, ordens de 
pagamento e qualquer documento que envolva responsabilidade da 
sociedade; 

m) passar a presidência ao seu substituto legal, quando estiver impedido de 
exercer o cargo por qualquer motivo; 

n) resolver “ad referendum” da Diretoria, assuntos urgentes, dando ciência à 
mesma na primeira oportunidade. 

Art. 52º - Ao Vice-Presidente compete: 

a) substituir o Presidente em seus impedimentos temporários; 
b) auxiliar o Presidente no que for necessário; 

      Art. 53º - Ao 1º Secretário compete: 

a) superintender os serviços gerais da secretaria; 
b) redigir as Atas das sessões da Diretoria, e assina-las, juntamente com o 

Presidente; 
c) organizar e assinar com o Presidente, quando for o caso, a 

correspondência e notas oficiais da associação, as quais devem ser 
datadas e numeradas, arquivando-se, em pastas especiais, as respectivas 
cópias; 

d) organizar e ter em boa ordem o arquivo da associação; 
e) proceder, em sessão, a leitura das Atas e do expediente; 
f) receber toda a correspondência da associação, providenciando, junto ao 

Presidente, sobre seu pronto despacho; 
g) requisitar ao Tesoureiro, com rubrica do Presidente, tudo quanto seja 

necessário ao expediente da secretaria; 
h) ter em boa ordem e sob sua guarda a biblioteca da associação, atribuição 

que poderá confiar ao 2º Secretário; 
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i) apresentar à Diretoria, no fim da gestão, um demonstrativo do movimento 
da secretaria, para a organização do relatório anual; 

j) comunicar aos novos sócios, dentro do prazo de oito dias,  a sua admissão; 
k) assinar, com o presidente e tesoureiro, os diplomas conferidos pelo clube; 
l) substituir transitoriamente o presidente, no impedimento ou falta do Vice-

presidente; 
m) enviar às entidades superiores, imprensa e clube co-irmãos a comunicação 

da eleição e posse da nova Diretoria com nome de todos os seus membros; 

Art. 54º - Ao 2º Secretário compete: 

a) substituir o 1º Secretário em seus impedimentos; 
b) auxiliar o 1º Secretário no que for necessário. 

Art. 55º - Ao 1º Tesoureiro compete: 

a) superintender os serviços gerais da Tesouraria; 
b) ter em boa ordem e feita com clareza a escrituração do clube, de maneira 

que possa fazer fé em juízo ou fora dele; 
c) arrecadar a receita geral do clube; 
d) fazer todos os pagamentos de despesas gerais do clube, mediante 

documentação rubricada pelo Presidente; 
e) apresentar, trimestralmente, à Diretoria, o Balancete de Caixa e no final da 

gestão, o Balanço Anual e os demonstrativos das contas da receita e 
despesa, a fim de serem apresentadas, juntamente com o relatório da 
Diretoria, aos órgãos competentes, bem como a relação dos sócios em 
atraso; 

f) dirigir a fiscalização das portas ou portões nos dias de competição esportiva 
e festividades; 

g) assinar com o Presidente, os documentos referentes ao seu cargo; 
h) facilitar em tudo o que for necessário, aos membros do Conselho Fiscal 

para que estes possam dar cabal desempenho às suas funções; 
i) propor à Diretoria as medidas que julgar convenientes para facilitar a 

arrecadação e aumentar as rendas da associação; 
j) recolher em estabelecimentos bancários as quantias em seu poder; 
k) substituir transitoriamente o Presidente no impedimento ou na falta do Vice-

Presidente e do 1º Secretário; 

Art. 56º - A Tesouraria adotará para sua contabilidade as normas, que forem 
estabelecidas pelas entidades superiores. 

Art. 57º - O Tesoureiro, sendo depositório de haveres da associação 
responderá civilmente pelos mesmos, de acordo com a Lei. 

Art. 58º - Ao 2º Tesoureiro  compete: 
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a) substituir o 1º Tesoureiro em seus impedimentos; 
b) auxiliar o 1º Tesoureiro no que for necessário. 

Art. 59º - Ao Diretor de Esportes compete: 

a) organizar com a Diretoria, de acordo com o Estatuto o regulamento interno, 
os departamentos desportivos, que ficarão sob sua superintendência; 

b) organizar as diversas atividades esportivas, mantendo-a na devida forma e 
disciplina; 

c) fiscalizar e superintender os exercícios físicos, coletivos e individuais; 

d) comunicar à Diretoria as faltas graves cometidas pelos jogadores e atletas 
da associação e propor as penalidades disciplinares que julgar convenientes; 

e)advertir ou fazer retirar de campo os jogadores ou atletas que 
desrespeitarem as suas ordens ou se portarem inconvenientemente, por 
ocasião dos exercícios ou jogos; 

f)acompanhar o clube em suas excurssões; 

g) nomear para cada quadro o seu capitão; 
h) requisitar ao presidente o material desportivo necessário; 

Art. 60º - Ao Diretor Social compete: 

a) superintender os serviços gerais da parte social; 
b) organizar e dirigir as reuniões e festas de natureza social, cívica ou cultural, 

devidamente autorizadas pela Diretoria; 
c) organizar e dirigir jogos recreativos de salão, devidamente autorizado pela 

Diretoria; 
d) propor à Diretoria medidas que visem estreitar as relações entre os sócios e 

o desenvolvimento social do clube; 
e) propor à Diretoria a designação de comissões quando se tornarem 

necessárias; 

f) superintender a fiscalização das portas nos dias de festas sociais.                                                                                                          

• Do Conselho Fiscal 

Art. 60º - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros eleitos pela 
Assembléia Geral, cujo mandato será de 2 (dois) anos. 

Art. 61º - Compete ao Conselho Fiscal: 
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a) Examinar o Balanço Contábil e a prestação de contas da Diretoria emitindo 
parecer a respeito; 

b) Opinar sobre atos de caráter econômico e financeiro da Diretoria; 
c) Convocar o Conselho Deliberativo quando ocorrerem motivos graves e 

urgentes; 
d) Examinar em qualquer época, sempre que julgar necessário o estado do 

Livro Caixa e da escrituração do clube; 

§ único – para cumprimento do disposto da letra d, serão franqueados ao 
Conselho Fiscal os livros e documentos que forem requisitados; 

• Das Eleições Gerais 

Art. 62º - As eleições para membros do Conselho Deliberativo, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, realizar-se-ão no 1º (primeiro) Domingo do mês 
de Maio, bienalmente, por sufrágio secreto e pessoal dos sócios com direito a 
voto. 

§ único – Com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias, o Presidente fará 
publicar editais de convocação dos sócios para as eleições, determinando dia, 
hora e local. 

Art. 63º - As eleições serão processadas por chapa única, que deverão ser 
registradas na Secretaria do Clube até 3 (três) dias antes das eleições, a 
pedido de, no mínimo 15 (quinze) sócios com direito a voto. 

§ 1º - É vedado ao sócio assinar mais de uma petição para registro de chapas 
para os mesmos cargos. 

§ 2º - Fica vedado o registro de candidatos avulso. 

Art. 64º - O pedido de registro de chapas deverá vir com anuência dos 
candidatos propostos. 

Art. 65º - As cédulas de votação deverão ser impressas ou datilografadas, 
sendo nula as que estiverem rasuras ou nomes de sócios não registrados 
como candidato. 

Art. 66º - A relação dos sócios com direito à voto deverá estar à disposição de 
qualquer interessado, durante a realização das eleições. 

Art. 67º - Só poderá votar os sócios que estiver em dia com a Tesouraria. 

§ único – em caso de dúvida, a mesa diretora dos trabalhos poderá solicitar a 
identificação de sócios votantes, negando-lhes o direito de voto, caso seu 
pedido não seja satisfeito. 
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Art. 68º - A votação será iniciada às 09:00 horas e terminará às 15:00 horas 
pontualmente. 

§ único – Terminada a votação, proceder-se-á, a seguir, a apuração das 
cédulas, em ato público. 

Art. 69º - Se o número de cédulas existentes na urna não conferir com o 
número de votantes, e a diferença verificada influir no resultado final, a votação 
será considerada nula e convocada nova eleição dentro de 8 (oito) dias 
seguintes. 

Art. 70º - Depois de apurados todos os votos, pelos próprios componentes da 
mesa eleitoral, previamente designados, serão declarados os eleitos, lavrando 
o Secretário a respectiva Ata que será assinada pelos componentes da mesa e 
pelos escrutinadores, pelo prazo de 3 (três) dias. 

Art. 71º - Das eleições regidas pelo presente Estatuto, caberá recurso dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias e sem direito suspensivo, interposto por candidato 
que se considerar prejudicado. 

Art. 72º - A posse do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal, dar-se-á no dia 29 de MAIO, seguinte à data de eleição, na 
sessão magna convocada para este fim, salvo motivo de força maior. 

• Da Receita e da Despesa 

Art. 73º - A receita do Clube será constituída pelo valor das jóias, títulos, 
mensalidades e taxas instituídas e estipuladas a critério da Diretoria, bem 
como, de arrendamento de serviços internos do Clube. 

§ único – 

a) lucro auferido em campanhas promocionais; 
b) os juros e dividendos de títulos ou obrigações; 
c) a venda de material esportivo ou de qualquer natureza; 
d) o produto de vendas de entradas nas competições esportivas, festas e 

torneios organizados pelo Clube; 
e) os rateios com o fim de atender as necessidades extraordinárias; 
f) o aluguel, aos sócios de qualquer pertence do Clube e qualquer renda 

eventual auferida; 
g) os donativos em dinheiro, que tenham fim determinado pelo doador. 

Art. 74º - Constituição de despesas do Clube: 

a) os impostos, taxas, aluguéis, prêmios de seguro, salário de empregados e 
outras despesas inerentes à manutenção ordinária do Clube; 
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b) a conservação de bens do Clube, imóveis e móveis; 
c) o pagamento de juros e amortizações de dívidas hipotecárias, empréstimos 

e títulos de dívidas; 
d) a aquisição de materiais esportivos e seus acessórios e a sua conservação 

e reforma; 
e) a aquisição de prêmios para competições esportivas internas e externas, e 

bem assim, daqueles inerentes as campanhas promocionais elaboradas 
pelo competente departamento; 

f) os gastos necessários com viagens e representações; 
g) as contribuições, inscrições e percentagens à entidades desportivas; 
h) as despesas eventuais que a Diretoria julgar imprescindível, dentro de sua 

alçada. 

• Da Dissolução do Clube 

Art. 75º - Embora de duração indeterminada, a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 29 
DE MAIO, poderá ser dissolvida por deliberação da Assembléia Geral, em 
reunião extraordinária, especialmente convocada para este fim, a que 
compareçam pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros e mediante 
votação também, correspondente, no mínimo a 2/3 (dois terços) dos sócios 
presentes. 

§ único – Na mesma Assembléia Geral, será eleito o liquidante e fixados os 
seus poderes e forma pela qual se processará a liquidação, ficando desde já 
rateado entre os sócios proprietários na proporção dos títulos de propriedade 
de cada um. 

• Da Reforma dos Estatutos 

Art. 76º - O presente Estatuto só poderá ser reformado em Assembléia Geral 
Extraordinária, especialmente convocada para este fim. 

Art. 77º - A Diretoria fará distribuir a todos os sócios quites com a Tesouraria, 
com antecedência de 5 (cinco) dias, os avisos do projeto de reforma, 
acompanhado da cópia dos dispositivos que se pretenda modificar. 

• Das Disposições Gerais e Transitórias 

      Art. 78º - A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 29 DE MAIO, terá um pavilhão social 
também conhecido como pavilhão tradicional, o qual mantém as cores com que o 
clube foi fundado em 1º Junho de 1919, isto é, verde-amarelo-branco. 
     § único – O emblema da Associação é representado por uma circunferência, 
tendo ao centro um triângulo, cujos lados externos do triângulo, estão inscritos as 
iniciais da entidade. Logo abaixo deste mesmo triângulo a inscrição do mês e ano 
de fundação e na parte interna do triângulo a denominação “29”. 
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     Art. 79º - Seu uniforme será constituído de camisas auri-verdes, em qualquer 
estampa, tendo ao lado esquerdo o emblema já citado no artigo 78º, § único, 
deste Estatuto, calções brancos e verdes, meias verdes ou amarelas lisas ou 
listradas. 
     Art. 80º - O dia 29 de Maio é considerado data magna do Clube, devendo ser 
condignamente comemorado. 
     Art. 81º - Qualquer dependência da Associação poderá ser cedida à outras 
entidades, mediante condições estabelecidas pela Diretoria, reservando-se, 
porém, o direito do ingresso aos sócios quites com a Tesouraria. 
     Art. 82º - Os sócios não respondem pelas obrigações contraídas pelo clube, 
sendo apenas responsáveis pelas ações, jóias, mensalidades e subscrições ou 
compromissos que tenham assumido. 
    Art. 83º - Haverá um regulamento interno especial para os deveres, jogos, 
divertimentos, elaborados pela Diretoria, obedecendo às instruções que 
emanarem das entidades superiores, no qual será estabelecida a realização 
periódica de provas esportivas entre os associados. 
   Art. 84º - Será organizado um Departamento Feminino, com regulamento 
especial, em obediência às entidades superiores, no qual serão incentivados os 
esportes úteis à cultura física da mulher. 
   Art. 85º - O clube deverá remeter, mensalmente à entidade a que estiver filiado, 
um relatório sumário das suas atividades principais. 
   Art. 86º - Todo o material de expediente da associação, excetuando-se o de uso 
interno, deverá ser impresso o nome da Associação, data de fundação, a sua 
qualidade de filiado as ligas e o número do cadastro do Conselho Nacional de 
Desportos e outros. 
   Art. 87º - A associação deverá publicar, dentro do primeiro trimestre do ano 
imediato, o relatório anual de suas atividades, ao menos no Diário Oficial. 
   Art. 88º - As funções de direção da associação não poderão ser de nenhum 
modo remuneradas. 
   Art. 89º - São proibidas nas dependências do clube, discussões sobre assuntos 

político-partidário ou religioso, ficando os transgressores sujeitos às sanções 
estatutárias. 
Art. 90º - O ano social iniciar-se-á sempre a 29 de Maio, terminando a 28 de 
Maio, data em que será encerrada a gestão financeira de cada ano, sendo o 
balanço geral. 
Art. 91º - Os serviços de bar e Restaurante do clube, serão submetidos a 
concorrência para arrendamento, entre os sócios ou não, a critério da Diretoria 
Executiva. 
§ único – ambos deverão ser rigorosamente fiscalizados pelo Diretor Social, com 
referência a organização de tabela de preços, etc., mediante aprovação da 
Diretoria. 
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Art. 92º - Este Estatuto, revoga os anteriores e só poderá ser modificado após 2 
(dois) anos, a contar da data do registro e publicação, por ordem do Conselho 
Deliberativo ou a pedido da Diretoria Executiva, aprovadas em Assembléia 
Geral. 
Art. 93º - Todos os casos omissos neste Estatuto quando de relevantes 
importâncias, serão resolvidos pela Assembléia Geral. 
Art. 94º - A Diretoria fica autorizada a manter para comodidade dos sócios, os 
serviços internos que julgar indispensáveis, por administração ou por 
arrendamento. 
Art. 95º - O presente Estatuto, já com as alterações introduzidas pela 
Assembléia Geral, realizada em 06 de Julho de 1986, entrarão em vigor em 03 
de Maio de 1987, ficando revogadas as anteriores disposições estatutárias. 
 

Antonina, 06 de Julho de 1986. 
 

Herbert Miguel Tavares 
Presidente 

 
Este Estatuto foi aprovado pela ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
realizada em 06 de Julho de 1986. 
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