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Art. x- - A Associação Brasileira de canicross e Esportes similares foi fundãitàc'*Ê'i'-li''' 
-

Zfr dejunho de 20i-8 corn seus documentos de constituição a serem registrados no

Cartório de Registro de Pessoa ]urídica competente' É uma associação civil sem

fins lucrativos, aberto a todos sem qualquer discriminação de cor, Sexo' classe'

condição financeira, religião ou crença, sendo indeterminado o pÍazo de sua

rluração; e, nesse estatutã, é designado símplesmente por suas iniciais em ietras

maiúsculas, 0u seja, ABCAES'

Arf, Z - A ABCAES tem sua sede social inicialmente no seguinte endereço: Rua

Coronel Sebastião Dantas, ns 33 apto. 201, Santa Rosa - Niterói/Rl - CEFi

24.?4r-L80.

Art. 3 - A ABCAES tem por finalidade proporcionar às pessoas que compõem o

seu quadro social, atividades esportivas, sociais, recreativas e culturais voltadas
inclusive com a participação de animais, apresentando uma saudável alternativa
para o convívio com seus donos e seres hurnanos em geral.

Art.4 - O emblema da ABCAES será representado pela figura abaixo:

Âssociâção BrâsilêiÍâ de Câniçro§8
ê Esportes SiBilârc§

TT?ULO "II"

Do Patrin'lônio, dos Títulos Patrimoniais, tlas Reçeitas e Despesas

Capítulo "i"

Do Fatrimônicl

Art" 5 - O Patrimônio da ABCAES é representado pelos imóveis e respectivas
construçôês, bens, equipamento e demais benfeitorias, adquindos ou recebirlos a

qualquer título, que constituem sua sede social; assirn como pelos numerários e
seus títulos.
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Art. 9 - São receitas da ABCAES; a taxa de manutenção atribuída aos associados;
taxa de transferência de títulos; outras taxas atribuídas aos associados e set
dependentes pelo uso ou ocupação de locais específicos do ABCAES; das
contribuições espontâneas ou publicitárias; entre out.r, aprovadas pelos seus
órgãos administrativos apontados no artigo 30;

Art' 10 - são despesas da ÂBCAES; os salários e ensargos de seus funcionários e
demais contratados; incorridas com a manutenção e conservação das benfeitorias
e instalações; entre outras aprovadas pelos seus órgãos administrativos.

Estatuto da Associação Brasileira de Canicross e Esportes Similares - página Z

Art. 6 - Os títulos emitidos pela ABCAES por ocasião de sua
associados, serão num total de 1.000 [um milJ.

Art. 7 - O título é nominativo e unipessoal. Poderá ser adquirido de outro
proprietário ou da própria ABCAES, dentre os títulos retomados por
inadimplência, expulsão, desinteresse de seus proprietários ou qualquer outro
moüvo.

§ 1a - Os proprietários de títulos estão obrigados ao pagamento de uma taxa de
manutenção. A falta de pagamento da referida taxa de manutenção por prazo
superior a 180 (cento e oitenta) dias acarretará ao proprietário a perda
automática do tÍtulo em favor da ABCAES. O proprietário de título não pode deixar
de cumprir a obrigação prevista neste parágrafo alegando ignorância desta
disposição.

§ 2s - O título não poderá ser transferido sem previa liquidação de qualquer dívida,
a que esteja vinculado para com a ABCAES, e, do pagamento da taxa de
transferência.

§ 3s - o título quando transferido a ascendentes, descendentes e afins, ficará
isento da taxa de transferência.

§ 4n - o título havido por herança também estará isento de taxa de transferência.
E, em se tratando também de associado, se couber a dependente, este se tornara
associado titular; se couber a outro herdeiro, este poderá pleitear a sua admissão
como associado da ABCAES de acordo com as norÍnas estatutárias.

§ Único. Com exceção do endereço da sede mencionada no artigo
o imóvel náo faz parte do patrimônio da Associação.

Capítulo "ll"

Dos Títulos

Capítulo "III"

Das Receitas e Despesas

Art' I - As receitas e despesas da ABCAES destinam-se exclusivamente
realização dos fins estatutários.

f;{?F#



TÍTULO "UI"

ln:'Ssüt
Do Quaciro Social, da Admissão' dos Direitos' dos Deveres e das Pen

r'
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Do Quadro Social "'Xi - t'-g't 
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Arr. 11 - o quadro social da ABCAES é constituído dos associados', ut '*uffiilÀ ç::,ili.//
sexos, e seus dependentes na .urug*; àu"ãminaAa "Associado Contril

individual".

.*^'S:,ffih*:'

Art. .z"_ serão considerados dependentes do associado: o côniuge ou

companheira/o "^;ã;-*rável; 
os tilh*s e as filhas enquantCI solteiros e sotrteiras'

e, até a iciade de 23 ános; e, 0s pais, que não terão direito a voto'

§ln.outraspessoasqueComprovadarnentesejamdependentesdosassociadtls
poderão ser admitiãru'.o*o tàf, *"airnte pedidtl por escrito do interessado à

Diretoria, que decidirá sobre a proced-ência do pedido'

§ zs - os filhos e as filhas solteiros após completarem 23 anos poderão pleitear o

proiongamentod,dependênciaquandopassarão.apagarurnataxade
manutenção correspondente a 50% lcinquenia por cento) da taxa de manutenção

atribuÍda ro, ,uuo.iudos familiares, paracada um dos filhos ou filhas' Neste caso'

o dependente não terá direito â vÔto'

§ 3 a - Poderá ainda ser admitido como dependente pessoa convidada pelo

associado para frequentar a AtsCAES, po, p*r?odo 
-determinado' 

Esta adrnissão

será norrnatizada pela Diretoria com aprováçao do Conseiho Deiiberativo' porém

nãrr terão direito a votCI"

CaPítulo "ll"

Da Admissão dos Associados

Art" 1-3 - Os candidatos a ingressar no quadro social deverão complementarmente

às condições previstas neste estatuto:

a) * Ser apresentado por um associado que esteja em pleno gozo de

sociais;

bJ - Obter parecer favorável da Di-retoria, e,

seus direiros

c]* Anexar à pr6posta, a docurnentação solicitada pela Diretoria para fins Bç

cãdastro informando: nome do Atleta humano, dados pessoais e atestado médico;

dados do atleta canino, endereço, raça, gênero, earaterísticas, atestado veterinário

e carteira de vacinação; nome do respoãsável pelo animal e informações pessoait 

-a hT
i "\.r n
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Art. 14 - A Diretoria informará ao candidato
proposta"

os motivos da eventual recusa da

Artigo 15 - Para os novos membros terem direito a voto, terão que
Irenos clois anos de associados, além de estar ern dia com as taxas de

capítulo "lll" 
t'i'i't') 

i.,.,,,., 
o'.rr\
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' ""'lt 'Dos Direitos dos Associados e Dependentes ,'t, *',*:, ^. t rl.1r:.r.

Art. t6 - São direitos dos associados e dependentes; freqnentar as dependências .-,r. -,.1da ABCAES, tornâr parte nas reuniões sociais e esportivas, respeitados as normas .i :'"

e regularmente vigentes"

§ Único. É direito do associado e dependente, demitir-se do quadrn sociai, quando
julgar necessário, protocolando o pedido junto a secretarÍa eta ABCAES, desrie que
não esteja em débito com suas obrigações associativas.

Art. L7 - São direitos dos associados;

aJ - Recorrer, sem efeito suspensivo, das penalidades irnportas pela Diretoria;

bJ - Representar ao Conselho Dellberativo ou à Diretoria sabre assuntos de
interesse da ABCAES;

cJ - Convidar pessoas de suas relações para visitar a AECAES dentro das normas e
regulamentos vigentes; e,

dJ - Comparecer e tomar parte nos trabalhos e deli*:erações das Assembleias
Gerais.

eJ votar e ser votado.

\_

Àw
W'

Capítulo "lV"

Dos Deveres dos Associados e Dependentes

Art. 18 - São deveres dos associados e dependentes:

a) - cuneprir fielmente o presente estatuto, normas, regulamentos e
vigentes;

b) - saldar pontualmente as mensalidades e as taxas estipuladas com
estatuto:

base

cJ - Apresentar na portaria da ABCAES, ou quando solicitado por quern de direito,
documento de identificação e comprovante dos pa§***nt"s das
responsalrilidades pecuniária a que estiver sujeitcl;

Estatuto cla Associação Brasileira de Canicross e Esportes Sirniiares - página 4
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dJ-ZelarpelaconservaçãodosbensdaABCAEs,indenizando-opelosdanosaque
der causa;

eJ - Cornr-lnicar a ABCAES as mucianças de endereços e estado civil;

f)-Abster-se,nasdependênciasdaABCAESdequalquermovimentooudi
áe earáter político, religioso ou de ciasse;

gl.ManternasdependênciasdaABCAEScondutacondizentecornaética
costumes;

}rJ-AcataraautoridadedosConselheirosedosDiretoresnasde
ABCAES, ou em função delas; e,

iJ - Tratar corn ur'banidade os funcionários da ABCAES'

§ único - Nenhum associado ou dependente pode deixar de cumprir as

Iociais, alegando ignorância das clisposições deste estatuto'

CaPítulo "\r"

Das PenalÍdades

Art. 19 - O associado ou dependente que infringir qlalquer da"s disposições do

presente estatuto, das norrnas e dos regulamentos vigentes, deixa de eStar em

pt"no gozo dos direitos sociais e estará sujeito às seguintes penalidades:

aJ - Advertência;

b) - Suspensão; e,

cj - Expuisão"

§ 1a - A advertência poderá ser feita verbalmente por qualquer rnernirro da

Diretoria.

§ 2a - A pena de suspensão, pelo prazo máxirno de 60 fsessental dias, será aplicada
pelo Diretor Fresidente corn aprovação da Diretoria.

NI'iERÓI

Q.il53Õii
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§ 3, - A pena de expulsão será decidida pelo Conselho .

representação da Diretoria, ficando, entretanto, suspenso
final do referido conselho.

Deliberativo mediante
o infrator até decisão

§ 4e - Qualquer das penalidades somente terá efeito depois de regu
procedirnento de apuração corn a mais ampla defesa.

§ 5q Fica sujeito às penas cominadas neste Estatuto o associado sócio que, verbal
ou expressamente, para qualquer fim, fizer ou subscrever declaração inverídicas 

\1

âtêntatórias a ABCAES, aos sêus dirigêntes, 0u â0s sêus ass0crados, ou oesprezar \i .
as regras da boa conduta moral, cívica e desportiva. (W

r)' (J r
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Art.22 - Da pena de expulsão, assegurado o direito de defesa, cabetá,,recurso, ' -'l" : '\

tanto à Diretoria, quanto ao Conselho Deliberativo, devendo o recursô',§9,"L
interposto dentro de 60 fsessental dias. ?,, C'""" " '"r;'r'

. ! ^ 
""{J--)''*Jrrirr^

-so^ 
. 
-,'onu'*'du

Art. 20 - A comunicação das penas preüstas no artigo anterior, será feita pelo

Diretor Presidente, podendo ser enviada por e-mail, pessoalmente ou por carta
registrada.

Art ZL - Da pena de suspensâo caberá recurso, à Diretoria, sem efeito su
devendo o recurso ser decidido em7 [seteJ dias.

Art.23 * A pena de expulsão aplicado ao associado não inibirá a

seus dependentes; exceto no caso de falta de pagamento das obrigações in
ao associado familiar.

Att 24 - Ao associado contribuinte expulso não caberá nenhuma restituição
pecuniária.

Art.25 -As penas não desobrigam o apenado do pagamento das suas obrigações,
inclusive durante o período da penalidade.

Art^ 26 - As penalidades impostas aos membros da Diretoria, do Conselho
Deliberativo, e, do Conselho Fiscal, serão decididas pelo Conselho Deliberativo.

At.t.Z7 * As penalidades preüstas neste Capítulo, quando impostas em ürtude de
atraso nos pagamentos das obrigações assumidas para com aABCAE$ obedecerão
à seguinte sequência:

aJ - No atraso de 30 ftrinta] dias após o vencimento da obrigação; suspensão dos
direitos sociais até a liquidação do débito; e,

b) - No atraso superior a 06 fseisJ mensalidades consecutivas ou não a Diretoria
pode propor ao conselho Deliberativo a expulsão do associado.

TÍTULO "IV"

Dos Órgãos Administrativos

Art. 28 - São órgãos administrativos da ABCAES:

L - Assembleia Geral;
2 - Conselho Deliberativo;
3 - Diretoria; e,
4 - Conselho Fiscal.

Art. 29 -
maioridade
ABCAES.

Capítulo "I"

Da assembleia Geral

Âssembleia Geral, constituída pela totalidade
rcivil, em pleno gozo de seus direitos sociais, é

cAR-l'ÔRlq5o

§qffipd

dos associados com
o órgão soberano da

Estatuto da Associação Brasileira de Canicross e Esporres similares - página 6 
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Art 30 - Compete a Assembleia Geral:

el - Deiiberar quanto a dissoiução da ABCAES;

b] - Auior izar aatrenação ou a Üneração de seus bens;

cJ-Ref'o,rrnarnotodcouemparteesteEstatutorespeitançioaquórrrm;
dJ-Ereger"o"utit,Il;;;;ü;;io-c",1'"11::i:?-"T::ff 

"',*ã,il'J.'ii,l#mr*
dJ - trlegel'E í-tErLrLl

il-#5ffi :Htffi *[H:',::ffi ',:'r:tT.T:i*:::::niff lff'%
ii Êe.a

l,i;i"?i:#,*:'.:"J#1-J;'ril::"Tti;i-;i*i,rl,s*tffiffi;ry;'"#
assoCiados titulares ern pleno gozo de seus direitos sociais' que poden{hesf,aI. 'Ü

representados por instrumentú* pro.r*çao com nrma reconhecida' 
t{a:-^

\§l.sieÍ3,

ãaor recursos de sua competência' 'i. 
-"o§it&oc,ritr- - 

''õ;ô,

§ 2s - Em caso de associados residentes em outra unidade da federação fora do

Estado do Rio de |aneiro, a votação foOuta ser online, utilizando o e-mail da

ABCAES para votar, devendo o e-maij do associado ser aquele do cadastro' 0

il;;r;_mail enviado será aquele utilizado para fins de votação,

Art. 31 - A Assembleia Geral se reunirá:

a) - ordinariamente de dois em dois anos, na 2" quinzena do mês seguinte que

será realizada a Assembleia de fundação, para a eleição dos conselhos

Deliberativo e Fiscal e da Diretoria, e, da aprovação das contas.

b) - Extraordinariamente, quando solicitada, na forrna prevista neste Estatuto'

Art 32 - As Assembleias serão convocadas pelo Diretor Presidente através do

edital que será enviado por e-mail de cada associado ef ou afixado na sede social

da ABCAES corn antecedência mínima de L5 (quinze) dias'

§ único - O edital de convocação, além da ordem do dia, mencionara o local, o dia

e a hora da reunião, e, que a Assembleia se instalará em 1a convocação com pelo

menos 1-/5 (um quintoJ dos associados titulares com direito a voto, e, em 2a

convocação, trinta minutos após, com qualquer número de associados presentes

com direito a voto.

Art. 33 - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Diretor Presidente, por sua

iniciativa 0u por solicltação:

a) - Da rnaioria absoluta dos membros do Conselho DelÍberativo; e,

bJ - De 1/5 fum quinto), no mínimo, dos associados titulares em gozo dos
direitos sociais;

§ 1e - O Diretor Presidente, a contar da data do recebimento da solicitação,
prazo de 10 (dez) dias para efetuar a convocaÇão da Assembleia.

§ Zs- Findo este praza, e não tendo sido convocada a Assembleia, a convocação
será feita pelos solicitantes.

Estatuto da Associação Brasileira de Canicross e Esportes Similares - página7
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Art.34_Asassembleiasserãopresididasporurnassociadoeleitoor.eaclamado,o
qual escolherá, entre os present*r,-o ,..r*tário que lavrará a ata dos trabatrhos' É

defeso ao diretor presidente presidir olr secretariar os trabalhos da assembleia'

§ 1a - Todos os associados titulares presentes, com direito a voto' assinarão o livro

de presenç, "* tugu;poóprio, a ft""t*ão seu nome legível e do núnnetyffi

inada pelo FresidentÜ,
r^--^l^ ^ *onictrn. êYYt râ§Õ [§ 2q - A ata da Assemnlela i'rtrrdr )§1o'1"**'-,:_:;"-

Secretário da reunião, para posteriormente ser levada^a re€f:T:,:: 
r:l-ã*ouil- dr;*ã;,'[r., n.rreriormenre ser revada a registro; em caso üe

eleições, a ata tamúérn será assinada puiot rnembros da Diretoi:ia eleita; devereda)^ 'íe
\ (':

pltt:ve*r

,". iid, e aprovada na Assembleia seguinte'

Art. 35 .. As decisões da Assembleia Geral serão tomadas

dos votos presentes, exceto os casos previstos na§ letras "4"

€m que ai decisões deverão ser tomadas por no mínimo

votos,

êf ,-*b:5'""fi* -oll?tn.
I-rsf-- 'ítÃ,

pela maioria dbsoluta"u'{"S 
''%

, "bt'ê ttc" do a

2/3 [dois terços]

§ 1e - Os casos de empate serão resolvidos pelo Fresidente daAssembleia' que terá

voto de qualidade'

§ 2s - o voto é unipessoal, não podendo o assoeiado titular dispor de mais de um

sufrágio, exceto n0 caso de possuir instrumento de procuração de outro associado'

§ 3e - Será permitida a representação por instrumento particular de procuração

corn firma reconhecida.

§ 4o - As votações para assuntos gerais suscitados pelo (a) Presidente, poderão ser

feitas no grupo da ABCAES oficial no aplicativo whatsapp, §em necessidade de

convocação de Assembleia, onde será concedido um prazo de 24b para cada

votação podendo ser decidida pela maioria simples. Em caso de empate, o voto de

minerva, será do (a) Presidente da ABCAES, e na sua ausência, do Fresidente do

Conseliro D eliberativo.

Art" 36 - A inscrição dos candidatos para concorrerern ao Conselho Deliberativo,
ou das chapas para concCIrrerem à Diretoria, deverá ser encaminhada por escrito
a Diretoria ou enviada pâra o e-mail da ABCAES, com antecedência mínima de 10

[dez) dias da eleição.

§ ta - A secretaria da ABCAES deverá prepar:ar a lista de associacios titulares, com
direito a voto e ern pleno gozo dos direitos sociais, que ficará a cargo da rnesa
diretora da Assernblei;r" 0 associado titular cujo non:e nãc) estêja incluídc na
citada iista, ou não seja conhecido dos eompcnentes da rnesa diretora
Assembleia, deverá comprovar sua identidade e regularidade social, no ato d ffi,#pd
votar. I'odos assinarãc a lista de votantes, a frente de seu norne e número de títrllo;

§ 2a - São condições essenciais para elegibiiidade para qualquer cargo: ter o

associado nnais de 21 (vinte e um) anos de idade e efetividade social mínima de 02
(dois) anos consecutivos.

§ 3s - Considerar-se-ão eleitos os candidatos e chapa que obtiverem maior núrnero
de votos. M

Estatuto daAssociação Brasileira de canicross e Esportes similares - página t 
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§ 4q - será nula a eleição se houver, em caso de urna, cédulas cuio número exceda

ao da lista de votantes, exceto no caso de se verificar mero erro que não vicie o

pieito.

§ 5a - Os membros eleitos, para os Conselhos e para a Diretoria serão empossados

nodialgdomêsseguinteaeleição,commandatodedoisanos'

Art. 37 - Os associados titulares que não regularizarem seus deveres tott?H:HF#";ã#[r:'f-}'

48 (quarenta e oito) horas antes dàs eleições serã. excluídos da lista d
l\i

e dos candidatos. i, Qrg*r.. 
' " "§?õ-tÀ

'srslro n, -r. _y.dcapÍturo"rr" 
?*,- 

nüi3y* t"à
Do conselho Deliberativo tlli -'*üo,,%

"So^( q-,Y

Art.38 - O Conselho Deliberativo é órgão representativo daABCAES corn poffifqqlil-oia 
tC?

para deliberar sobre os assunto, qrã não forem de exclusiva cCIrnpetência riâ

Assernbleia Geral"

Árt" 39 - 0 Conselho Deliberativo é constituÍdo por três membros eíetivos e três

suplentes, eleitos pela Assembleia Gerai dentl"e cs associados tituiares' colll

maioridade civil, eá pleno gozo de seus direitos sociais com, no rnínirno' dois anos

de atividade social'

§ lq - os membros efetivos do conseiho Deliberativo elegerão, entre si, 0 seu

Éresidente, o seu Vice Presidente, o seu Secretário, no ato da posse'

§ 2a - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo poderãa ser

reeleitos.

§ 3q - caso não tenha sido eieito outro para substituí-lo, o conselho Deliberativo

em exercício terá seu mandato estendiclo até que haja eleiçãCI pâra substituí-lo'

Art" 40 * o Presidente do conselho lleliberativo exonerará d,as funções o

Conselireiro que não comparecer a três reuniões alternadas ou Con§ecutivas sern

jr"rstificar a sua ausência.

§ 1e - Ocorrendo vaga entre os membros efetivos, o Presidente do Conselho clará

i"rru aos membrosiuplentes, entpossando-os pela orclem decrescente dos votos

recebidos"

§Zn.CasoonúrnerodeConselheirosfiquereduzidoa
membros rernanescentes convocarão uma Assembleia Geral

a cornplementação das vagas'

menos de cinco,
Extraordinária

i':"+S* H
i§v i

... + r:rl ti.i

Art.41- O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente uma vezacada ano Y
para deliberar sobre o relatório da Diretoria, o balanço geral e a dernonstração da: 

\ ,-.i'.
contas de receitas e despesas da ABCAES, do ano anterior, com o devido parecer AK
do Conselho Fiscal " 

pát, apreciar a proposta orçamentária da Diretoria para 
\11{ i

próximo exercício, fixándo o valor das taxas previstas no artigo 9a; \' )' '



Art 42 - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas pelo Presidente
através de e-mail com antecedência mínima de 15 [quinzeJ dias, devendo ainda
ser comunicado aos seus membros, verbahnente ou por comespondência, com a
mesma antecedência.

§ Único - Do edital constarão olrrigatoriamente os assuntos da ordem do dia,
data e hora da reunião, com aüso de que, caso não haja quórum para a reuni
primeira convocação, a segunda convocação se realizará trinta minutos
hora marcada para a primeÍra convocação.

Árt" ,*3 - O Conselho Deliberativo funcionará ern primeira cr:nvocação
mínimo três conselheiros; ou, em segunda convocação, com quaiquer nú
seus membros.

§ Único - Dos assuntos tratados nas reuniÕes do Conselho Deliberativo, será
iavrada a ata que serão assinadas pelos rnembros participantes <ia reunião. A ata
deverá ser licla e aprovada na reunião seguinte"

Art. 44 - As decisões serão tomadas pela maioria absoluta dos Conselheiros
presentes; efil caso de empate o voto do Fresidente valerá como voto de qualidade.

§ Único - 0 Diretor Presidente ou o Diretor Vice-Presidente, por ele indicado para
representá-lo, poderá intervir nos debates, sem direito a voto.

Art",*5 - Compete ao Conselho Deliberativo;

a) - Eleger ou destituir seus: Presidente, Vice-Presidente, e, Secretário;

b) - Convocar a Assembleia Geral Extraordinária;

c) - Propor a reforma do Estatuto;

d) - Deliberar sobre os easos omissos neste Estatuto;

e) * Deliberar sobre recursos interpostos contra atos da Diretoria;

fJ - Autorizar a venda dos títuios patrimoniais que voltaram a irrtegrar o
patrimônio da ABCAES: fixando o preço e as condições de pagamentos;

: Fixar, mediante proposta da Diretoria, o valor das taxas previstas no artigo

h) - Autorizar a Diretoria a contrair empréstimos de qualquer espécie;

iJ - Convocar o Conselho Fiscal; eleger e destituir seus membros;

jJ - juigar as côntas da Diretoria, com CI parecer do Conselho Fiscal;

k) - Aprovar os regulãmêntos internos estahelecidos pela Diretoria;

'q'{e^

sl
9s;
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lJ-DeliberarsobrepropostadaDiretoriaparaaexpulsãodeassociadoou
dependente;

mj * Vetar as decisÕes da

para o bem estar social;
Diretoria quando implicarem em graves consequêntiutcrr'; ÓatO 50 0f-'-:!t'i5- ?r

J::,,ii iit.t r eiq;ra" Hsitlvt'i

nJ - Organizar o Plano Diretor da AtsCAES para programar o

necessidades a rnédio e longo pí'azo'visando o bem-estar do

dentro das suas possibilidades e anseios'

planeiamento das

seu

&r,w
Capítuio "trII"

Da Diretoria

Art. 46 _ A ABCAES será administrada por uma _D.iretoria 
cornposta

Diretores;sendou*Di,*torPresidente,urnDiretorVice.Fresidente'

Art.4v*ADiretoriaseráeleitapelaAssembleiaGeralÜrdinária,
cCIntemporrrrur*""ru .o* o conselho Deiiberativo e Fiscal' devendo as chapas

concoffentes ser compostas de associados titulare§, com inaioridade civil' em

pleno gozo de seus dirãitos sociais toÃ, *o mínimo, dois anos de atividaele social"

Art. 48 - o Diretor Presidente e o vice-Fresidente poderão ser reeleitos

consecutivamente para o rnandato de dois anos'

Art.49 - A Diretoria tornará posse no dia 1a dn mês subsequente à elelção'

Art. 5Ü - Caso não tenha sido eleita outra para substituí-la' a Diretoria ern

exercício terá seu mandato estendido até que haja eleição para substituí-}a'

Art. 51" * No caso de vacância ou afastarnento dos Diretores; 0 Presiciente e o Vice-

Presidente do conseiho Deliberativo assumirão, cumuiativamente e em caráter

pr:ovisório, o, .uogos de Diretor Presidente e de Diretor Ls Vice-Presidente'

respectivamente, íé a reali zaçáo da Assernbleia Geral Extraordinária que será

convocada dentro de 90 [noventai dias a contâr da data da vacâncra daqueles

cargos, para eleição da nova Diretoria.

Art" 52 - A Diretoria se reunirá SeÍnpre que for necessáric, e, quando da tornada

de decisôes de relevância, será lavrada ata, das quais urna ficará eom a secretaria

da ABCAES, sendo as demais enviadas pâra o registro, caso necessário. Todas as

serão assinadas pelos rnembros participantes da reuniã-o. A ata deverá ser lida e
apnovada na reunião seguinte.

Art. 53 -Aiém da administração geral da ABCAES, compete à Diretorla:

aJ - Executar e fazer observar o Estatuto, as deliberaçÕes da Assembleia Geral

do Conselho Deliberativo, as normas e regulamentos vlgentes;

bJ - Enviar ao Conselho Deiiberativo, tempestivamente a cada ano, a prCIposta

orçamentária para o ano seguinte, sugerindo o valor das taxas previstas no artigo
9s,

7d
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c)_EnviaraoConselhoDeliberativoanual**":1ll]ançodoexercícioanterior,
corn relatório de suas atividâdes, assim corno outras informações de interesse

social;

dj - Cornunicar ao

Diretoria;

Conselho Deliberativo qualquer alteração dos membros da

rHfi&"à

^ àji

e)_ProporaoConselhoDeliberativoamodificaçãoouareformadoEstatüt$;

f) - Fropor ao Conselho Delibeti:T:i:ipulsão dos associados ou rl

ililtiffi,;-*;;;'o"Jià"' *'t'tutáriai; /' 
,,, 
j- "'ís'ü,ià\

j â*g

g) - Facititar o acesso a todos,.": g.11:: e documentos necessárioi4arâ 
#**,. 

t"'tà

hJ - Regulamentar e organizar a cobrança das receitas e 0 pagarnento dad

aprovadas;

iJ - Admitir e demitir funcionários da ABCAES, determinar aS funçÕes dos mesmos

e fixar seus salários;

jJ - Aprovar ou não os novos candidatos ao quadro social;

k) * Regularnentar e disciplinar a frequência e uso das instalações e dos campos

esportivos;

iJ - criar departarnentos desportivos e outros, nomeando seus coordenadores; e,

m) - Dar conhecirnento aos associados e seus dependentes das suas atividades

através de aviso afixados no quadro de avisos da sede social e por e-mail a todos

da ABCAES;

Art 54 -. Compete ao Diretor Presidente:

aJ - Representar a ABCAES em juízo ou fora dele, como também, por meio de

procuração, designar outra pessoa para fim específico;

bJ - Presidir as reuniões da Diretoria;

cJ * Canvocar âs reuniões da Diretoria, do Conselho Deliberativo e da Assem

Geral;

d) - Fazer cumprir as decisões da DÍretoria, do Conselho Deliberativo
r{ssembleia Geral;

eJ - Rubricar e vistoriar os livros e documentos da Tesouraria e da Secretaria d a
ABCAES; 

T

f) * Assinar em conjunto com o Diretor 1a Vice-Presidente os cheques, as M ,

obrigações e os documentos emitidos pela ABCAES; 
,.À ,r\.')U
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g) - Prestar informações nas reuniões do Conselho Deliberativo;

hJ - Atribuir outras funções aos Diretores vice-Presidentes' não especificados

neste Estatuto;

Ârt. 55 * Compete ao Diretor vice-Presidente substituir o Diretor Presidente em

suas faltas e impedimentos, e' corn as funções de tesoureiro:

aJ - Ter sob sua guarda e responsabilidade todos os valores

pertencentes a;

bJ * Responder pela tesouraria' organizar e afixar no quadro cle

balancetes mensais e balanços anuals;

cJ * Passar recibo de todas as importâncias recebidas pela AB

di - Efetuar o pagamento das despesas autorizadas' mediante

docutnentação;

e) - Depositar em nome da ABCAES, ern estabelecimento bancário indicado pela

Diretoria, as importârr.iu, arrecadadas, endossando os cheques recebidos;

fJ - Frovidenciar a cobrança das mensalidades e taxas estatutariamente previstas'

advertindo os que estiverem em atra§o;

g) - comunicar à Diretoria os nomes dos devedores suieitos às penalidades por

atraso no pagamento das obrigações pecuniárias;

h) - Fiscal izar aaplicação da receita da ABCAES;

§ Único - o Diretor: 1a vice-Presidente poderá delegar uma ou mais das suas

funções para pessoâS aprovadas pela Diretoria, permanecendo, porém, com a

obrigação de suPervisioná-las.

Capítulo "iV"

Do Conselho Fiscal

Art" 56 - 0 Conselho Fiscal, composto de membros do quadro social, em dia

ins;Regrstro 
civd rJe F*s§c..i", ,dÇffi;,,r:

: l;. ;:

suas obrigações estatutárias, Será ern Asserntlleia Geral, pelo prazo de Z

anos, com mandato concomitante ao do Conselho Deiiberativo e da Diretoi dçp*
Art. 57 - O Conselho Fiscal compor-se-á de três membros efetivos e três su

que substituirão em casa de ausência ou renúncia.

Art. 58 - Compete ao Conselho Fiscal: 
\t'

a) - Examinar as contas, balancetes e documentos das receitas e das despesas da fiWM '
ABCAES, elaborados pela Tesouraria. Emitir seu parecer dentro de 15 fquinze) Uf {i

ri 'j''
I \\ r.'U
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dias da data do recebimento da documentação a ser examinada, sob pena de ser

considerado aprovado, findo este prazo'

bJ - Informar à Diretoria e ao Conselho Deliberativo as irregularidades apuradas

na administração do patrimônio da ABCAES, sugerindo as medidas a serem

adotadas.

Art. 59 - 0 Conselho Fiscal reunir-se-á; ordinariamente sempre que necessário

para a execução de seus objetivos, e, extraordinariamente mediante convocação

de qualquer um dos seus membros, da Diretoria ou do Conselho Deli

Art.60 - Os membros da Diretoria não poderão fazer parte do

TÍTULO.V,,

Da Dissolução da Associação

Art, 61 - A ABCAES somente poderá ser dissolvido em caso

dificuldade na consecução dos seus objetivos.

Ãrt 62 * Esta medida será adotada se, ern Assembleia Geral Extraordinária,
especialmente corrvocada, for aprovada por Z/3 (dois terços] da totalidade dos

associados titulares com maioridade civil e em pleno gozo dos direitos sociais'

Art. 63 - Aprovada a dissolução da ABCAES, serão eleitos dentre os participantes

da Assembleia, 03 [três) liquidantes. Estes, liquidado o passivo e depois de

deduzidas as quotas de propriedade dos associados, devidamente corrigidas,
destinarão os bens remanescentes do seu patrimÔnio líquido, a olltra entidade
assistencial congênere a critério da Assembleia Geral. Tal entidade deverá ter
personalidade jurídica compro\rada, corn sede e atividade preponderante erÍr

Niterói e devidamente registrada nos Órgãos Públicos, nos termos do artigo 61 e
seus parágrafos, da Lei LA.406/A2. .

TITULO "VI"

Das Disposições Gerais

Art. 64 - Os associados não respondem solidariamente ou subsidiariamente pelas

obrigações da ABCAES.

Art. 65 - Os cargos do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal

não serão remunerados.

Art 66 - O pertencente ao quadro social ou parente dos membros do Co

Deliberativo, e da Diretoria e do Conselho Fiscal, somente poderá ser admi
cotrlo funcionário remunerado ou concessionário da ABCAES mediante âprCIv

da Diretoria" Quando adrnitido, não poderá exercer cargo eletivo"

Art. 67 - A Diretoria nã0 poderá, em nome da AB{,,tti§, contrair tmpre§tinl0s,
prestar fianças, avais ou assumir compromisso para quais quer fins estranhos aos

objetivos sociais.
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Árt. 68 - Os membros eieitos em Assembleia para qualquer cargü da

administração, declaram sob as penalidades da Lei, não estarem impedidos de

exercerem atividades empresarias, cotista, administrador de quaisquer
sociedades civis, associações e sindicatos em virtudes de condenaçÕes criminais
que as vedem, não estando sujeitos as restrições inseridas no artigo 1.011
parágrafo l-q do Código Civil,

Art. 69 - O exercício financeiro da ABCAES encerrar-se-á em 31 de dezembro de

cada ano.
Disposição Final

O presente Estatuto entra em vig«rr na data de sua 1ryry]açãôçpla*
Assembleia Geral de Ordinária realizada em 20 de iunho de 2018.
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