A
AGREMIA
AÇÃO REC
CREATIVA
A DE PRAIA BRAVA
A
ESTATU
UTO

TULO I – CONSTIT
C
TUIÇÃO JURÍDIC
CA
TÍT
Art. 1º - A AG
GREMIAÇ
ÇÃO RECR
REATIVA
A DE PRAIA BRAV
VA, uma
socieedade civiil, com finss não lucraativos, com
m personallidade juríddica distin
nta
da dde seus assoociados, que não resspondem, solidaria
s
ou subsidiaariamente,
pelaas obrigaçõões contraídas pela m
mesma e qu
ue será reg
gida pelo ppresente
EST
TATUTO.
Art. 2º - Essa sociedade
s
terá duraçção indeterrminada e somente ppoderá ser
dissoolvida porr decisão da
d respectivva Assemb
bléia dos Associados
A
s, caso em que
os seeus bens patrimoniai
p
is terão a ddestinação definida, na época, pela referiida
Asseembléia.
Art. 3º - A AG
GREMIAÇ
ÇÃO RECR
REATIVA
A DE PRAIA BRAV
VA terá suaa
sedee localizadda na Rua 10,
1 s/n – V
Vila Resideencial de Praia
P
Bravaa e sub-sed
des
nas R
Ruas 08, 10
1 e 17 s/n
n – Vila Reesidencial de Praia Brava
B
–M
Município de
d
Anggra dos Reiis, Estado do Rio de Janeiro e Foro na Comarca doo Municípiio –
sedee acima.
Art. 4º - A AG
GREMIAÇ
ÇÃO RECR
REATIVA
A DE PRAIA BRAV
VA terá suaa
sedee Náutica localizada
l
na Rodoviia Governaador Mario
o Covas s//nº Km
515,, Piraquaraa, Municíp
pio de Anggra dos Reiis, Estado do Rio de Janeiro e Foro
na C
Comarca doo Municíp
pio – sede aacima.
Paráágrafo Único: A sedee Náutica m
mantém so
ob a razão social AG
GREMIAÇ
ÇÃO
REC
CREATIVA
A MARIN
NA PIRAQ
QUARA , cujo
c
estatu
uto foi regiistrado no
Carttório do 1º oficio de Angra doss Reis Livrro A02 nº 1544 e livvro A-6 nº
11788, estabeleecida em 6//02/2009, inscrita no
o CNPJ sob o nº 110079942/001-23
com
m inscrição estadual ISENTA.
I
A sede Náutica constituída sobb CNPJ e
Estaatuto próprrio, terá sua administtração e eleição gerid
da sob suaa inteira
responsabilidaade, quer civil,
c
traballhista e esttatutária. Toda
T
e quaalquer eleiçção,
alterração estattutária, pro
ocessos civvis ou trabalhistas deeverá ser ccomunicado
por eescrito à administraçção vigentee da AGRE
EMIAÇÃO
O RECRE
EATIVA DE
D
PRA
AIA BRAV
VA. Os documentos serão copiiados, auteenticados e anexadoss ao
livroo ata da Aggremiação na data dee votação deste estattuto.

TULO II – FINALID
DADES
TÍT
Art. 5º - A AG
GREMIAÇ
ÇÃO RECR
REATIVA
A DE PRAIA BRAV
VA tem porr
mover e in
ncentivar aatividades sociais, essportivas, rrecreativass,
finallidade prom
artíssticas e cullturais.
Art. 6º - Na coonsecução dos seus oobjetivos, a AGREM
MIAÇÃO nnão fará
distiinção de raaça, cor, naacionalidaade, sexo, idade,
i
classe, profisssão, situaçãão
econnômico-finnanceira, credo ou iddeologia dee qualquerr natureza.
TÍT
TULO III – ESTRUTURA OR
RGANIZA
ACIONAL
Art. 7º - A AG
GREMIAÇ
ÇÃO RECR
REATIVA
A DE PRAIA BRAV
VA tem a
seguuinte estruttura organizacional bbásica:
a) Asssembléia dos Associaados;
b) Connselho Delliberativo;
c) C
Conselho Fiscal;
F
d) D
Diretoria Executiva;
E
;
e) Q
Quadro Soocial.
Paráágrafo únicco: todos os
o cargos dda agremiaação, oriun
ndos de maandatos
eletiivos outorggados, serãão exerciddos gratuitaamente.
CAP
PÍTULO I – ASSEM
MBLEIA DOS ASS
SOCIADO
OS
SEÇ
ÇÃO I – CONSTITU
C
UIÇÃO
Art. 8º - A Asssembléia dos Assocciados é o órgão
ó
sobeerano da A
Agremiação
o,
ntes da meesma.
senddo formadaa exclusivaamente pellos sócios contribuin
SEÇ
ÇÃO II - ATRIBUI
A
ÇÕES
Art. 9º - Comppete à ASS
SEMBLÉIA
A DOS ASSOCIAD
DOS:

a) Elegger e destituir os meembros do Conselho Deliberatiivo, Conseelho
Fiscal e o Diretor President e;
b) Alteerar o EST
TATUTO D
DA AGRE
EMIAÇÃO
O;
c) Deccidir sobre a dissoluçção da sociedade e, nesse
n
caso , sobre a
destinaçção dos beens patrimooniais da AGREMIA
A
AÇÃO;
d) Aprrovar a inccorporaçãoo de quaisq
quer bens imóveis
i
aoo patrimôn
nio
da AGR
REMIAÇÃ
ÃO;
e) Deccidir sobre o uso e prropriedadee dos imóv
veis incorpporados ao
patrimôônio da AG
GREMIAÇ
ÇÃO;
f) Ressolver os casos omisssos neste ESTATUT
E
TO, no âmbbito de suaa
competêência.
SEÇ
ÇÃO III – FUNCIO
ONAMENT
TO
Art. 10º - A ASSEMBLÉ
A
ÉIA DOS ASSOCIA
ADOS reun
nir-se-á orrdinariameente,
de 002 (dois) em
m 02 (doiss) anos, par
ara eleger o Conselho
o Deliberat
ativo, Consselho
Fiscal e o Direetor Presid
dente e, exttraordinariiamente, seempre quee convocad
da,
o
assu
untos pertiinentes às suas atribu
uições.
paraa tratar de outros
Art. 11º - A coonvocação da ASSEM
MBLÉIA DOS ASS
SOCIADO
OS dar-se-áá
o
m
atravvés de quaaisquer doss seguintess agentes, observada
estritamennte a ordem
em qque estão enumerado
e
os:
a) Prresidente, em
e exercíccio, do Conselho Deliberativo ou do
Conseelho Fiscall;
b) 033 (três) meembros efeetivos, do Conselho
C
Deliberativ
D
vo ou 02
(dois) membros efetivos ddo conselh
ho Fiscal;

c) 100% (dez po
or cento) ddo número de associaados que ccompõem a
referidda ASSEM
MBLÉIA.
Art.. 12º - A convocação
o da ASSE
EMBLÉIA
A DOS ASS
SOCIADO
OS será feiita
por E
EDITAL, obrigatoriamente afi
fixado em todas
t
as deependênciaas da
AGR
REMIAÇÃ
ÃO e ampllamente diivulgada na localidad
de.
Paráágrafo Único – Na prrimeira reuunião, seráá exigida a presença da maioriaa
simpples dos sóócios (metaade mais uum), não havendo
h
o “quorum”
“
mínimo
prevvisto acimaa, a ASSEM
MBLÉIA se reunirá 30 (trinta)) minutos m
mais tardee,
quanndo deliberará com qualquer
q
nnúmero de sócios preesentes.
Art. 13º - As decisões
d
daa ASSEMB
BLÉIA serrão tomadas por maiioria simplles
de vvotos.
Paráágrafo 1 - Na
N ASSEM
MBLÉIA, cada sócio
o titular terrá direito a um voto,, não
podeendo fazerr-se repressentar por Procuraçãão.
Paráágrafo 2 - As
A decisõees da ASSE
EMBLÉIA
A serão reg
gistradas em ATA,
assinnada por toodos os presentes.

PÍTULO II
I – CONS
SELHO D
DELIBER
RATIVO
CAP
SEÇ
ÇÃO I – CONSTITU
C
UIÇÃO
Art. 14º - O CONSELHO
O DELIBE
ERATIVO
O será consstituído dee 06 (seis)
mbros efetiivos e 02 (dois) supleentes, eleitos em asssembléia.
mem
SEÇ
ÇÃO II - CONDUT
C
TA E MAN
NDATO
Art. 15º - Os membros
m
do
d CONSE
ELHO DEL
LIBERAT
TIVO serãoo eleitos peela
Asseembléia doos Associaados, para uum mandaato de 02 (dois) anoss.
SEÇ
ÇÃO III – ATRIBU
UIÇÕES
Art. 16º - Com
mpete ao CONSELH
C
HO DELIBERATIVO
O:

a) Cum
mprir e fazzer cumprirr o ESTAT
TUTO da AGREMIA
A
AÇÃO e as
a
deliberaações da Assembléia
A
a dos Asso
ociados;
b) Connvocar a Assembléia
A
a dos Asso
ociados parra reuniõess ordináriaas e
extraorddinárias en
ncaminhanndo-lhes oss assuntos de sua alççada;
c) Connduzir a eleição dos rrespectivo
os sucessorres, do Connselho Fiscal e
Diretor Presidentee;
d) Traçar diretrizzes básicas de funcio
onamento da AGRE
EMIAÇÃO
O;
e) Fixaar o valor das mensaalidades e seus eventtuais reajusstes;
f) Aprrovar o orççamento annual da AG
GREMIAÇ
ÇÃO;
g) Refferendar oss Diretoress Titulares e seus Ad
djuntos;
h) Deccidir sobree a admissãão de sócio
os;
i)

Deccidir a apliicação de ppenalidadee de elimin
nação de sóócios;

j)

Jullgar os recu
ursos interrpostos pella DIRETO
ORIA EXE
ECUTIVA
Ae

Associaados;
k) Deccidir sobree os casos oomissos neeste ESTA
ATUTO, noo âmbito de
d
sua com
mpetência.
SEÇ
ÇÃO IV – FUNCIO
ONAMEN
NTO
Art. 17º - O CONSELHO
O DELIBE
ERATIVO
O será pressidido, sobb forma de
rodízzio, por um
m dos seuss membross efetivos, escolhidos pelos seuus pares.

Art. 18º - O CONSELHO
O DELIBE
ERATIVO
O reunir-see-á sempree que
ua compettência, porr convocaçção
neceessário, parra apreciaçção de mattérias de su
do P
Presidente ou de, no mínimo,
m
003 (três) Co
onselheiro
os efetivos..
Paráágrafo 1º - As reuniõ
ões somentte poderão ocorrer co
om a preseença de, no
o
míniimo, 03 (trrês) Conseelheiros efeetivos ou suplentes;
s
Paráágrafo 2º - As decisõ
ões serão toomadas po
or maioria simples dee votos e
transscritas em ATA, assinada por ttodos os presentes.
p
Paráágrafo 3º - Havendo empate, caaberá ao Presidente
P
o voto de M
Minerva.
SEÇ
ÇÃO V – DESTITU
D
UIÇÃO E SUBSTIT
TUIÇÃO
Art. 19º - Os membros
m
do
d CONSE
ELHO (efeetivos e sup
plentes) pooderão serr
destiituídos noss seguintess casos:
a) P
Por ato próóprio do CONSELH
C
HO:
I.
I

Impeddimento su
uperior ao prazo de 003 (três)

m
meses;
III.

Ausênncia a 03 (três)
(
reuniiões conseecutivas ou
ua

0 (cinco) alternadass, sem justiificativa acceitável;
05
IIII.

Práticca de atos ilícitos, deentro e foraa da

A
AGREMIA
AÇÃO, devvidamentee comprovaados.
b) P
Por iniciattiva da Asssembléia ddos Associiados, a criitério destaa.
Paráágrafo únicco – A perda de manndato peloss motivos citados
c
naa alínea “a””,
incissos II e III, e alínea “b”
“ tornaráá o sócio inelegível, para funçõões na
Agreemiação, pelo
p períod
do de 04 (qquatro) ano
os.

Art. 20º - Sem
mpre que neecessário ppara a com
mposição do “quorum
m” mínimo
o, os
mbros do CONSELH
C
HO serão suubstituídos, eventual ou definiitivamentee,
mem
peloos Conselheiros supleentes.
Paráágrafo únicco – Reduzzindo-se o número de
d Conselh
heiros (efettivos ou
suplentes) paraa menos de
d 05 (cincoo) membro
os, caberá ao CONS
SELHO
DEL
LIBERATIIVO convo
ocar a ASS
SEMBLEIIA DE ASSOCIADO
OS para eleger
novaa chapa (8 membros)), para a reecomposiçção do CON
NSELHO
DEL
LIBERATIIVO.

PÍTULO III
I – CON
NSELHO FISCAL
CAP
SEÇ
ÇÃO I – CONSTITU
C
UIÇÃO
Art. 21º - O CONSELHO
O FISCAL
L será constituído dee 03 (três) membros
(
supleente eleitoss em Assem
mbléia
efetiivos e 01 (um)
Art. 22º - Serãão votados conformee Capítulo V, Seção I,
I artigo 500º..

ÇÃO II – CONDUÇ
C
ÇÃO E MA
ANDATO
O
SEÇ
Art. 23º - Os membros
m
do
d CONSE
ELHO FISCAL serão
o eleitos ppela
Asseembléia doos Associaados, para uum mandaato de 02 (dois) anoss.
SEÇ
ÇÃO III – ATRIBU
UIÇÕES
Art. 24º - Com
mpete ao CONSELH
C
HO FISCAL
L:
a) Exaaminar e ap
provar a prrestação de contas mensal
m
da
AGREM
MIAÇÃO;
b) Aprrovar o ballanço anuaal e o inven
ntário físicco dos benns
patrimooniais, amb
bos emitidoos anualm
mente pela AGREMIA
A
AÇÃO;

c) Visttoriar a AG
GREMIAÇ
ÇÃO, em termos
t
de situação eeconômicofinanceiira e patrim
monial, sem
mpre que julgar
j
oportuno.
Paráágrafo únicco – Quand
do do cum
mprimento de suas atrribuições, se apuradaas
diveergências ou
o irregulaaridades, caaberá ao CONSELH
C
HO FISCAL
L dar ciên
ncia
dos fatos ao CONSELH
C
O DELIBE
ERATIVO
O da AGRE
EMIAÇÃO
O, para as
s for o caso, puniçãão dos
meddidas adminnistrativass e legais ccabíveis e se
culppados e ressarcimento
o de danoss à AGREM
MIAÇÃO.
SEÇ
ÇÃO IV – FUNCIO
ONAMENT
TO
Art.. 25º - O CONSELH
C
HO FISCA
AL será preesidido sob
b a forma dde rodízio, por
um dde sues meembros efeetivo, escoolhidos pellos seus paares.
Art. 26º - O CONSELHO
O FISCAL
L reunir-see-á, sempree que neceessário, parra
apreeciação da matéria dee sua comppetência ou
u por conv
vocação doo Presiden
nte
ou dde, no míniimo 02 (do
ois) dos Coonselheiros efetivos.
Paráágrafo 1º - As reuniõ
ões somentte poderão ocorrer co
om a preseença de, no
o
míniimo, 02 (ddois) dos Conselheiro
C
os efetivoss ou suplen
ntes.
Paráágrafo 2º - As decisõ
ões serão toomadas po
or maioria simples dee votos,
haveendo empaate, caberá ao Presideente o voto
o de Minerva.
Paráágrafo 3º - A necessidade ou nnão de elab
boração dee ATAS seerá definida
peloo CONSEL
LHO depen
ndendo obbviamente do teor da reunião.
SEÇ
ÇAO V – DESTITU
D
UIÇÃO E SUBSTIT
TUIÇÃO
Art. 27º - Os membros
m
do
d CONSE
ELHO FISCAL (efettivos ou suuplentes)
d acordo com os seguintes criitérios:
podeerão ser deestituídos de

a) P
Por ato próóprio do CONSELH
C
HO:
I.
I

Impeddimento su
uperior ao prazo de 003 (três)

m
meses.
III.

Ausênncia a 03 (três)
(
reuniiões conseecutivas ou
ua

0 (cinco) alternadass, sem justiificativa acceitável.
05
IIII.

Práticca de atos ilícitos, deentro e foraa da

A
AGREMIA
AÇÃO, devvidamentee comprovaados.
b) P
Por iniciattiva da Asssembléia ddos Associiados, a criitério destaa.
c) Q
Quaisquerr membros, por práticca de atos ilícitos, deentro e forra da
AGR
REMIAÇÃ
ÃO, devidaamente com
mprovado
os
Paráágrafo únicco – A perda de manndato peloss motivos citados
c
naa alínea “a””,
incissos II e III, e alínea “b”
“ tornaráá o sócio inelegível, para funçõões na
Agreemiação, pelo
p períod
do de 04 (qquatro) ano
os.
Art. 28º - Sem
mpre que neecessário, os membrros titulares serão subbstituídos,,
evenntual ou deefinitivameente, peloss suplentess.
Paráágrafo únicco – Reduzzindo-se o número de
d Conselh
heiros (efettivos ou
suplentes) paraa menos de
d 03 (três)) componentes, caberrá ao CON
NSELHO
DEL
LIBERATIIVO convo
ocar a ASS
SEMBLEIIA DE ASSOCIADO
OS para eleger
novaa chapa (4 membros)), para a reecomposiçção do CON
NSELHO FISCAL.

PÍTULO IV
I – DIRE
ETORIA EXECUT
TIVA
CAP
SEÇ
ÇÃO I – CONSTITU
C
UIÇÃO
ÇÃO será administrrada por um
Art. 29º - A AGREMIA
A
ma DIRET
TORIA
EXE
ECUTIVA
A, estruturaada de acorrdo com ass seguintess regras:
a) Pressidência;
b) Áreea social
c) Áreea esportiva
d) Áreea administrativa – fi
financeira
Paráágrafo 1º - Cada áreaa acima serrá comand
dada pelo respectivo
r
R,
DIRETOR
assessorado poor um ADJJUNTO.
Paráágrafo 2º - Os memb
bros da DI RETORIA
A EXECUT
TIVA serãão sempre
sócioos maioress de 21 ano
os e admittidos na Ag
gremiação
o há pelo m
menos, 02
(doiss) anos.
Paráágrafo 3º - A compossição da D
DIRETORIIA EXECU
UTIVA pooderá ser
alterrada, incluusive comaa criação ouu supressãão de áreass, a critérioo do
CON
NSELHO DELIBER
D
RATIVO.
SEÇ
ÇÃO II – CONDUÇ
C
ÇÃO E MA
ANDATO
O
Art. 30º - O Diretor Pressidente serrá eleito peela Assemb
bléia dos A
Associados,
ONSELHO
O DELIBE
ERATIVO
OE
senddo seu manndato coinccidente coom o do CO
FISC
CAL, paraa um mand
dato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Paráágrafo 1º - Os Direto
ores Titularres serão nomeados
n
pelo Direttor Presideente
e refferendadoss pelo CON
NSELHO DELIBER
RATIVO.
Paráágrafo 2º - O Diretorr Adjunto sserá escolh
hido pelo respectivo
r
Diretor tittular
e refferendadoss tanto pelo
o Presidennte quanto pelo CON
NSELHO
DEL
LIBERATIIVO.

ÇÃO II – ATRIBUI
A
IÇÕES
SEÇ
Art. 31º - Com
mpete à DIR
RETORIA
A EXECUT
TIVA, com
mo um toddo:
a) Cum
mprir e fazzer cumprirr este EST
TATUTO, as delibera
rações da
Assembbléia dos Associados
A
s e do CON
NSELHO DELIBER
D
RATIVO, bem
b
como o Regimentto Interno ou outras disposiçõees dela próópria
emanaddas;
b) Adm
ministrar a AGREM
MIAÇÃO, de
d acordo com
c as dirretrizes fix
xadas
pelos órrgãos supeeriores da m
mesma e, ainda
a
de conformidaade com
normas estabeleciidas em leii ou recom
mendadas pela
p práticaa
adminisstrativa;
c) Zelaar pelo pattrimônio dda AGREM
MIAÇÃO e manter a ordem e a
disciplinna em seus recintos;;
d) Propor ao CO
ONSELHO
O DELIBER
RATIVO acréscimoos e/ou
MIAÇÃO;
melhoriias das insttalações daa AGREM
e) Coibir a preseença de nãoo sócios nos recintoss da AGRE
EMIAÇÃO
O,
n casos expressam
e
mente aprov
vados pelo
os próprioss membross da
exceto nos
DIRETO
ORIA EXECUTIVA
A;
f) Orgganizar o quadro
q
de eempregado
os da AGR
REMIAÇÃ
ÃO, fixand
do,
inclusivve, os venccimentos ee/ou contraatação dos serviços nnecessárioss ao
funcionnamento daa mesma;

ONSELHO
O
g) Orgganizar e encaminharr à aprovaçção do CO
DELIBE
ERATIVO
O o Orçam
mento Anuaal da AGR
REMIAÇÃ
ÃO, nos praazos
fixados pelo referrido Conseelho;
h) Apuurar atos irrregulares praticadoss por sócio
os ou convvidados,
aplicanddo-lhes, see for o casoo, as penallidades preevistas nesste
ESTAT
TUTO com
mo sendo dde sua com
mpetência e repassanddo ao
CONSE
ELHO DEL
LIBERAT
TIVO a deccisão sobree aquelas ppenalidadees
definidaa como sen
ndo da alç ada do meesmo;
i)

Orgganizar e executar,
e
“aad referen
ndum” do CONSELH
C
HO

DELIBE
ERATIVO
O, o prograama anual de atividaades da AG
GREMIAÇ
ÇÃO;
j)

Deccidir sobree os casos oomissos neeste ESTA
ATUTO, noo âmbito de
d

sua com
mpetência;
k) Outtras atribuiições deleggadas pelo
o CONSEL
LHO DELIIBERATIV
VO.
Art. 32º - Com
mpete ao Prresidente dda DIRETORIA EXECUTIVA
A:
a) Reppresentar a AGREM
MIAÇÃO em
e juízo ou
u fora delee;
b) Cooordenar e/o
ou superviisionar as atividades
a
da AGRE
EMIAÇÃO
O,
visandoo aos objetiivos propoostos à mesma;
c) Deffinir e delim
mitar a áreea de atuaçção de cada Diretor;
d) Asssinar toda a documenntação emaanada da AGREMIA
A
AÇÃO;
e) Connvocar e prresidir as rreuniões da DIRETO
ORIA EXE
ECUTIVA
A;

f) Auttorizar, jun
ntamente ccom o Direetor Admin
nistrativo – Financeiiro,
todas ass despesas da AGRE
EMIAÇÃO
O e, da messma formaa, emitir o
aceite de
d títulos que
q importeem em obrrigações fiinanceiras para a
AGREM
MIAÇÃO;
g) Movimentar conta(s)
c
baancária(s), juntamente com o D
Diretor
Adminiistrativo – Financeiroo;
h) Enccaminhar aos
a órgãos superiores da AGRE
EMIAÇÃO
O os assun
ntos
e/ou documentos de sua alççada;
i)

Deccidir sobree casos om
missos, na área
á de suaa atuação;

j)

Outtras atribuiições deleggadas pelo
o CONSEL
LHO DELIIBERATIV
VO.

Art. 33º - Com
mpete ao Diretor
D
Soccial:
a) Cooordenar e/o
ou supervi sionar as atividades
a
sociais dee caráter
recreativo, artísticco ou cultuural, progrramadas peela AGREM
MIAÇÃO;
b) Reccomendar a execuçãoo de melho
orias das in
nstalaçõess e a aquisiição
de equippamentos relativos a sua área de
d atuação
o;
c) Reccomendar a contrataçção de con
njuntos mu
usicais, shoows artísticcos e
similarees;
d) Providenciar os recursoos materiaiis necessárrios à sua áárea de
GREMIAÇ
ÇÃO;
atuaçãoo, previameente orçaddos pela AG

e) Ressponsabilizzar-se pelaa guarda, conservação, manutennção,
renovaçção ou baix
xa de benss pertinentees à sua árrea de atuaação;
f) Cuidar das atiividades dee divulgaçção e relações públiccas da
agremiaação;
g) Deccidir sobree os casos oomissos, na
n área de sua
s atuaçãão;
h) Outtras atribuiições deleggadas pelo
o Presidentte.
Art. 34º - Com
mpete ao Diretor
D
Espportivo:
Coordenarr e/ou supeervisionar as atividad
des esportiivas prograamadas peela
a) C
AGR
REMIAÇÃ
ÃO;
b) E
Estimular,, entre os associados
a
s, a prática dos despo
ortos e outrras formass de
cultuura do físicco;
c) R
Recomenddar a execu
ução de meelhorias daas instalações e a aquuisição de
equiipamentos relativos a sua área de atuação
o;
d) P
Providenciar os recu
ursos mateeriais necesssários à su
ua área de atuação,
prevviamente orçados
o
pella AGREM
MIAÇÃO;
e) R
Responsabbilizar-se pela
p guardaa, conserv
vação, man
nutenção, rrenovação ou
baixxa de bens pertinentees à sua áreea de atuaçção;
f) D
Decidir soobre os casos omissoos, na área de sua atu
uação;
g) O
Outras atriibuições delegadas
d
ppelo Presid
dente.

Art. 35º - Com
mpete ao Diretor
D
Adm
ministrativ
vo – Financceiro:
a) O
Organizar,, dirigir e/o
ou superviisionar os serviços ad
dministrattivos e
finannceiros da AGREMIIAÇÃO;
b) C
Controlar todas as reeceitas e ddespesas daa AGREM
MIAÇÃO, iinclusive a
respectiva movvimentaçãão;
c) C
Controlar todos os bens
b
e direiitos da AG
GREMIAÇ
ÇÃO;
d) C
Controlar toda a doccumentaçãão financeira, adminiistrativa e fiscal da
AGR
REMIAÇÃ
ÃO;
e) M
Manter os fundos daa AGREM IAÇÃO peermanenteemente em
m instituição
banccária, prom
movendo in
nclusive, aas aplicaçõ
ões financeeiras recom
mendáveis e
movvimentandoo tais fund
dos em connjunto com
m o Presideente;
f) E
Elaborar ou
o providen
nciar a exeecução doss seguintess procedim
mentos
conttábeis:
I.

Demonstrat
D
tivo mensaal dos resu
ultados finaanceiros

(recceita e desp
pesa);
II.
III.

In
nventário aanual dos bens
b
patrim
moniais;
Balanço
B
anuual da AG
GREMIAÇÃ
ÃO.

g) P
Providenciar a atualização perriódica do Cadastro de
d Sócios, cumprind
do as
norm
mas estatuttárias quan
nto a incluusão e elim
minação de associadoos;

h) P
Providenciar o pagam
mento de ttodas as deespesas e arrecadaçã
a
ão das receeitas
da A
AGREMIA
AÇÃO;
i)

A
Aprovar, em
e conjun
nto com o P
Presidente, todos os dispêndioss da

AGR
REMIAÇÃ
ÃO e, da mesma
m
form
ma, o aceitte das resp
pectivas obbrigações
finannceiras;
j)

F
os dos emppregados da
d AGREM
MIAÇÃO e providen
nciar
Fiscalizar os serviço

todaa a documeentação pertinente aoos mesmoss, exigida pela
p legisllação em
vigoor;
k) R
Recomenddar a execu
ução de meelhorias daas instalações e aquiisição de
equiipamentos pertinentees à sua áreea de atuaçção;
l)

Providencciar os recu
P
ursos mateeriais necesssários à su
ua área dee atuação,

prevviamente orçados
o
pella AGREM
MIAÇÃO;
m) A
Acompanhhar e contrrolar a exeecução orçamentária da AGRE
EMIAÇÃO
O;
n) A
Assinar a documentaação finannceira e con
ntábil da AGREMIA
A
AÇÃO, em
m
conjunto com o Presiden
nte ou de ““per si”, qu
uando auto
orizado por
or este;
o) D
Decidir soobre os dem
mais casoss omissos na
n sua áreaa de atuaçãão;
p) O
Outras atriibuições delegadas
d
ppelo Presid
dente.
Art. 36º - Os DIRETOR
D
RES ADJU
UNTOS, naa respectiva área de aatuação, teerão
a inccumbênciaa de auxiliaar os titulaares no cum
mprimento
o de suas aatribuições
bem
m como de suprir-lhess a ausênciia, em casos de even
ntuais impeedimentoss.

Art. 37º - Nenhum mem
mbro da DIR
RETORIA
A EXECUT
TIVA podderá deixarr
p
definnitivamentte o respecctivo cargoo sem presstar contas de sua gesstão, sob pena
de reesponder pela
p sua om
missão perrante a lei.
SEÇ
ÇÃO IV – FUNCIO
ONAMENT
TO
Art. 38º - A DIRETORIA
A EXECU
UTIVA reu
unir-se-á sempre quee necessáriio,
por cconvocaçãão do Presiidente ou ppor requerrimento de, no mínim
mo, 2/3 (do
ois
terçoos) dos meembros titu
ulares.
Paráágrafo 1º - As reuniõ
ões somentte poderão ocorrer co
om a preseença de, no
o
míniimo, metadde dos resp
pectivos m
membros.
Paráágrafo 2º - As decisõ
ões serão toomadas po
or maioria de votos e transcritaas em
ATA
A, assinadaa pelos preesentes.
Paráágrafo 3º - Havendo empate, o Presidentee terá direiito ao votoo de Minerrva.
SEÇ
ÇÃO V – DESTITU
D
UIÇÃO E SUBSTIT
TUIÇÃO
Art. 39º - Os membros
m
da
d DIRETO
ORIA EXE
ECUTIVA
A poderão ser destitu
uídos
nos seguintes casos:
Automaticcamente po
or:
a) A
I.
I

Impeddimento su
uperior ao prazo de 003 (três)

m
meses.
III.

Ausênncia a 03 (três)
(
reuniiões conseecutivas ou
ua

0 (cinco) alternadass, sem justiificativa acceitável.
05
IIII.

Práticca de atos ilícitos, deentro e foraa da

A
AGREMIA
AÇÃO, devvidamentee comprovaados.

b) P
Por iniciattiva da ASSEMBLÉ
ÉIA DOS ASSOCIAD
A
DOS atravvés de reun
nião
extraaordinária com o CO
ONSELHO
O DELIBE
ERATIVO,, convocadda conform
me o
artiggo 11º, alínnea “c”;
c) P
Por iniciattiva do Preesidente, em
m se tratan
ndo dos deemais Direetores;
d) P
Por iniciattiva do Dirretor titulaar, em se trratando de Adjunto;
e) P
Por iniciattiva do CO
ONSELHO
O DELIBER
RATIVO através dee reunião
extraaordinária com a AS
SSEMBLÉ
ÉIA DOS ASSOCIA
A
DOS, convvocada
confforme o arttigo 12º;
Paráágrafo únicco – A destituição peelos motiv
vos citados na alínea “a”. inciso
os II
e IIII e alínea “b”,
“ “c” e “e”,
“ tornarrá o ex-direetor inapto
o para exerrcer cargoss na
AGR
REMIAÇÃ
ÃO pelo peeríodo de 004 (quatro
o) anos.
Art. 40º - Nos impedimeentos inferriores a 03 (três) messes, os direetores titullares
os Adjuntoos ou outro
os
serãoo substituíídos, prefeerencialmeente, pelos respectivo
mem
mbros da DIRETORI
D
IA EXECU
UTIVA, a critério do
o President
nte.
Paráágrafo únicco – Haven
ndo necesssidade, ou no caso dee destituiçção, novos
Direetores deveerão ser no
omeados nnos termos deste EST
TATUTO.

PÍTULO V – QUAD
DRO SOC
CIAL
CAP
SEÇ
ÇÃO I – CONSTITU
C
UIÇÃO
ÇÃO REC
Art. 41º - A AGREMIA
A
CREATIVA DE PRA
AIA BRAV
VA terá ass
seguuintes categgorias de associados
a
s:
a) Sóccio Contrib
buinte (Fam
mília ou In
ndividual);;
b) Sóccio Depend
dente:

pe de ativid
dades espoortivas pelaa
c) Sóccio Atleta – Atleta quue particip
AGREM
MIAÇÃO,, enquanto durar a co
ompetição, sem direiito a voto em
Assembbléias e terrá descontoo de 50% do
d valor co
obrado a nnão associaados
em evenntos sociaiis promoviidos pela AGREMIA
A
AÇÃO, meediante a
apresenntação de Carteira
C
dee Identificaação de Attleta. Não tterá direito
oa
incluir dependent
d
tes;
d) Sóciio Temporrário – proffissionais vinculados a ETN ouu ao projeeto
da Centtral Elétricca Almirannte Álvaro Alberto qu
ue prestam
m serviços por
períodoos não conssecutivos, ficando esstes isentoss do pagam
mento de luva
quando do seu rettorno por aatividades profission
nais para a
Agremiiação. Para que posssa freqüenttar as depeendências dda
AGREM
MIAÇÃO, deverá effetuar o pag
gamento de
d uma taxxa mensal no
n
valor daa mensalid
dade vigent
nte.
Paráágrafo 1º - Serão Sóccios Contriibuintes (ffamília e in
ndividual) os admitid
dos
no Q
QUADRO SOCIAL da AGREM
MIAÇÃO, sujeitos a pagamennto de jóia e
mennsalidades.

Sócio conttribuinte in
ndividual nnão tem diireito a dep
pendentes,, tendo os
a) S
mesm
mos deverres de sócio contribuuinte família e direito
os somentee para si
própprio.
Paráágrafo 2º - Serão Sóccios Depenndentes os sócios que se enquaadrem em
quallquer das situações
s
abaixo:
a
a) Côônjuge ou companheeiro (a) do
o Sócio Contribuinte;;
b) Fiilhos solteiros menorres de 21 anos;
a
c) Fiilhos solteiiros estudaantes, sem
m renda pró
ópria, até 225 (vinte e
cinco)) anos.
d) Fiilhos solteiros inváliidos de quaalquer idad
de;
e) Outros que comprovem
m legalmeente a cond
dição de deependentees do
Sócio Contribuiinte.

ÇÃO II – ADMISSÃ
A
ÃO
SEÇ
Art. 42º - A addmissão no
o QUADR
RO SOCIA
AL da AGR
REMIAÇÃ
ÃO se fará
o de propossta à DIRE
ETORIA EXECUTIV
E
VA, para
meddiante a aprresentação
análise e pareccer.
Paráágrafo 1º - A DIRET
TORIA EX
XECUTIVA
A fica deso
obrigada dde informaar os
motiivos da rejeição de qualquer
q
prroposta nãão aceita
Paráágrafo 2º - As proposstas recusaadas poderrão ser reap
presentadaas decorrid
do o
prazzo mínimo de 06 (seiis) meses.
Art. 43º - Som
mente podeerá ser adm
mitido e perrmanecer no
n QUAD
DRO SOCIIAL
quem
m satisfizeer as seguin
ntes condi ções:
a) Ter
T boa co
onduta e goozar de bo
om conceito social;
b) Apresenta
A
ar propostaa subscrita por sócio maior de 118 anos,
adm
mitidos há, pelo menoos 02 (doiss) anos na AGREMIA
AÇÃO;
Art. 44º - A effetivação da
d propostaa, após aprrovada pella DIRETO
ORIA
EXE
ECUTIVA
A, se fará mediante
m
a apresentaçção da doccumentaçãão exigida pela
AGR
REMIAÇÃ
ÃO do pag
gamento daa jóia estip
pulada.
Art. 45º - A reeadmissão de sócios se processsará da mesma formaa que a
missão.
adm
Paráágrafo 1º - Os sócios eliminadoos somentee poderão ser readmiitidos
decoorrido 01 (um)
(
ano da
d data de ssua expulssão.
Paráágrafo 2º - A readmisssão de só cios em déébito com a AGREM
MIAÇÃO
som
mente poderrá se proceessar após a quitação
o de tais déébitos.
ÇÃO III – DIREITO
OS E DEV
VERES DOS SÓCIIOS
SEÇ
Art. 46º - São direitos do
os sócios:
a) F
Frequentarr todas as dependênc
d
cias da AG
GREMIAÇ
ÇÃO, bem como
partiicipar de toodas as suas atividaddes;

Paráágrafo 1º - o uso de piscina
p
e saauna fica, entretanto
o, condicioonado às
exiggências méédico – san
nitárias de praxe.
Paráágrafo 2º - o acesso a jogos de lazer, a prromoções noturnas
n
e a espetácu
ulos
reguulados pelaa Censura Federal
F
ficca também
m restrito aquelas faixxas etáriass
prevvistas em leei.
b) Partticipar da Assembléi
A
ia dos Asssociados, na
n forma prrevista nesste
ESTAT
TUTO;
c) Vottar e ser vo
otado, na fo
forma prev
vista neste ESTATUT
TO, na
conform
midade do Capítulo V – das eleeições;
d) Connvidar pesssoas de suuas relações para freq
qüentar tem
mporariam
mente
a AGRE
EMIAÇÃO
O, obedeciidas as exiigências esstabelecidaas pela
DIRETO
ORIA EXECUTIVA
A e/ou CONSELHO DELIBER
RATIVO;
e) Recceber inforrmações coompletas sobre a vid
da da AGR
REMIAÇÃ
ÃO e
a gestãoo de seus dirigentes;
d
f) Enccaminhar reclamaçõe
r
es a quem de direito;;
g) Reccorrer, aos órgãos dee instância superior, das
d decisõões impostaas
por órgããos subalteernos da A
AGREMIA
AÇÃO, noss termos deeste
ESTAT
TUTO.
h)

O sócio conttribuinte fa
familiar poderá benefficiar-se doo preço dee

m festas faamiliares pparticularess (casamen
ntos, aniveersários,
sócio em
batizadoos, entre outros) paraa o uso do Salão Soccial e Churrrasqueira para
convidaados que não residam
m na Vila Residencia
R
al de Praiaa Brava.

Paráágrafo úniico: Este benefício seerá conced
dido a sóciios contribbuintes fam
mília
ou inndividual, que mantéém fidelidaade para com
c
a Agreemiação.
a)

com maiis de 3 (trêês) anos dee filiação.

m
3m
meses no
b) sem atrasso nas mennsalidades por, pelo menos,
períoodo de 3 (ttrês) anos.
c) não ter se desligaddo e não terr sido desligado peloo período de
d 3
(trêss) anos.
d) não haverr sofrido nnenhuma penalidade
p
previsto nneste estatu
uto
d 3 (três) aanos.
pelo período de
do definidoo (3 anos) tem como data base de validad
de, a
e) O períod
do e não a data
d de reaalização do
o
data em que o contrato ffoi assinad
evennto.
Art. 47º - São deveres do
os sócios:
a) Cuumprir e/o
ou fazer cuumprir fielm
mente o prresente ES
STATUTO
O, e
todas as demais normas daa AGREM
MIAÇÃO;
M
cond
duta irreprreensível nos
n recinto
os da AGR
REMIAÇÃO;
b) Manter
c) Esstar quite com
c
todas as suas co
ontribuiçõees e débitoos para com
ma
AGRE
EMIAÇÃO
O;
d) Inndenizar a AGREMIA
AÇÃO po
or qualquerr prejuízo m
material que
q
causarr à mesmaa;
e) Zeelar pela conservaçã o do patrim
mônio da AGREMIA
A
AÇÃO;
f) Coolaborar, na
n medida de suas po
ossibilidad
des, com ass atividadees
desenvvolvidas pela
p AGRE
EMIAÇÃO
O.

ÇÃO IV – PENALID
DADES
SEÇ
Art. 48º - Peloo eventual descumpriimento de suas obrig
gações parra com a
AGR
REMIAÇÃ
ÃO, ficam os associaados sujeittos às segu
uintes penaalidades:
a) Advvertência verbal;
v
b) Advvertência escrita;
e
c) Susppensão;
d) Elim
minação ou
u expulsãoo;
e) Dessligamento
o automáticco;
Paráágrafo 1º - A penalid
dade de DE
ESLIGAM
MENTO AU
UTOMÁT
TICO será
apliccada excluusivamentee ao sócio que não esstiver quitee com suass contribuiições
sociaais, ou nãoo quitar qu
ualquer débbito contraaído com a AGREMIIAÇÃO, nos
n
prazzos previstoos pela DIIRETORIA
A EXECU
UTIVA.
Paráágrafo 2º - As outras penalidaddes serão aplicadas
a
em função do
desccumprimennto das dem
mais obriggações, excceto no quee diz respeeito à alíneea
“f” ddo artigo 47º,
4 acima..
Paráágrafo 3º - A penalid
dade de SU
USPENÇÃ
ÃO, que não
o exceder a 06 (seis))
mesees, privaráá os sócios de seus diireitos, sem
m isentá-lo
os de suas obrigaçõees,
espeecialmente as financeeiras.
Art.449º - Todaas as penallidades serrão aplicad
das pela DIIRETORIA
A
EXE
ECUTIVA
A, exceto a pena de E
ELIMINAÇ
ÇÃO ou EX
XPULSÃO
O, que
com
mpetirá ao CONSELH
C
HO DELIB
BERATIV
VO.
Paráágrafo 1º - A aplicação das pennalidades independen
nte do critéério gradativo
exprresso no arrtigo 48º, alíneas
a
de “a” a “e”,, sendo apllicadas de acordo co
om a
gravvidade da infração.
Paráágrafo 2º - Para uma mesma innfração não
o deverá haaver acúm
mulo de
penaalidades.

Paráágrafo 3º - As penalid
dades apli cadas aos sócios dep
pendentes serão dirig
gidas
aos rrespectivoos sócios co
ontribuintees, sendo que
q a suspensão ou a eliminaçãão
dos pprimeiros não afetarrão estes úlltimos.
Paráágrafo 4º - Das penallidades de ADVERT
TÊNCIA VERBAL
V
oou ESCRIT
TA
não caberá quaalquer recu
urso.
Paráágrafo 5º - Da penalidade de D
DESLIGAM
MENTO AUTOMÁT
A
TICO cabeerá
pediido de recoonsideraçãão à DIRET
TORIA EX
XECUTIV
VA.
Paráágrafo 6º - Das penallidades de SUSPENS
SÃO ou ELIMINAÇ
ÇÃO caberrá
pediido de recoonsideraçãão a quem dde direito e, negado este, interrposição dee
recuurso a instââncias supeeriores da AGREMIAÇÃO.
Paráágrafo 7º - Os prazoss para pediido de reco
onsideraçãão e interpoosição de
recuursos serãoo fixados pelos órgãoos pertinen
ntes.
Paráágrafo 8º - As penalid
dades efettivamente aplicadas
a
aos
a associaados ficarãão
regisstradas na respectivaa Ficha Caadastral do Sócio.
CAP
PÍTULO V – DA ELEIÇÃO
Seçãão I – Constituição
Art.. 50º - Os candidatos
c
s se apreseentarão atraavés de div
versas chaapas distinttas
paraa o Conselhho Deliberrativo consstituído po
or 8 (oito) membros
m
e diversas
chappas distintaas para o Conselho
C
F
Fiscal consstituído po
or 04 (quatrro) membrros.
Paráágrafo 1º - As chapass serão insscritas iden
ntificando--se por nom
me, codino
ome,
os m
membros quue as comp
põem com
m nome, en
ndereço, e--mail e CP
PF e um có
ódigo
emittido pela Agremiaçã
A
o.
a) O que caraacteriza a mesma
m
chaapa para eleições sob
b o nome iinicial e
mesm
mo códigoo emitido pela
p Agrem
miação quaando da in
nscrição daa mesma, é tão
som
mente a pressença de 50%
5
+ 1 ddos membrros que a constituem..
b) A
As chapass poderão conter
c
alguuns membrros reeleito
os consecuutivamentee por
maiss de 2 biênnios, desdee que esse nnúmero nãão ultrapassse 50% doos membro
os
totaiis, o que caaracterizarria a manuutenção da mesma ch
hapa em um
ma 3ª eleiçção
conssecutiva.

Paráágrafo 2º - O Conselh
ho Deliberrativo, entrre seus 08 (oito) mem
mbros,
escoolherá 01 (uum) para Diretor
D
Preesidente daa Agremiaação e seu nome seráá
apreesentado aoos associad
dos na asseembléia dee votação da
d chapa.
Paráágrafo 3º. - Na imposssibilidadee de permaanência por parte do Diretor
Pressidente, o Conselho
C
Deliberativ
D
vo escolheerá e nomeará outro m
membro
com
mponente do
d Conselh
ho Deliberaativo.
a) D
Deverá ser comunicad
c
do por escrrito a todo
os os sócios em dia ccom suas
obriggações parra com a Agremiaçã
A
ão e fixado nas depen
ndências ddo Clube
Náuutico até 100 após a no
omeação ddo novo Diiretor Presiidente da A
Agremiaçãão.
Art 51º. – A recondução
o consecuttiva para a mesma ch
hapa só é ppermitida 2
(duaas) gestõess bienais, perfazendo
p
o um total de
d 4 anos consecutivvos, para que,
q
obriggatoriamennte, haja ro
odízio de cchapas na diretoria da
d agremiaação.
Paráágrafo 1º - A recond
dução conssecutiva não
n é válidaa para o caargo de
Direetor Presiddente, isto é,
é o Diretoor Presiden
nte vigentee pode se rreeleger paara
um 22º biênio consecutiv
c
o, desde qque em outtro cargo.
Seçãão II – Do candidato
Art 52º - O caandidato deeverá cum
mprir todos os requisiitos estabellecidos naas
alíneeas a, b,c,dd,e,f,g,h paara ser valiidada sua candidaturra junto a cchapa
apreesentada.
aa) Ser adm
mitido na Agremiaçã
A
ão Recreattiva de Praaia Brava hhá (2) doiss
anoss completoos, na data da Assem
mbléia paraa Eleição.
bb) Não haaver inadim
mplência ddurante os últimos 06 (seis) me
meses que
antecedem a data
d da Asssembléia ppara Eleiçãão.
cc)

Ser maior
m
de 21
1 (vinte e uum) anos.

d) Só podderão candiidatar-se aaos cargos eletivos prrevistos neeste
EST
TATUTO, os Associaados compprovadameente vincullados ao prrojeto da
Centtral Nucleaar Almiran
nte Álvaroo Alberto (titular ou dependent
d
te), e
assoociados apoosentados da Empressa com maais de 2 an
nos de assoociação na
Agreemiação.

ee) Não haver
h
sofriido nenhum
ma penalid
dade pelo período
p
dee 12 (doze)
mesees que antecedem a data da Asssembléia para Eleiçção.
ff)
Se o candidato que comppõe a chapa, por algu
um motivoo não pudeer
com
mparecer naa Assembléia para E leição, dev
verá a refeerida chapaa do candid
dato
inforrmar sua ausência
a
co
om aviso ppor escrito à Agremiação Recrreativa de Praia
P
Bravva no prazo mínimo de 10 (dezz) dias que antecedeem a data dda Assemb
bléia
paraa votação da
d nova dirretoria, dessde que a abstenção
a
dos membbros da chaapa
não ultrapassee 30% (trin
nta por cennto) de seu total, caso
o contrárioo a mesma será
excluída da vootação.
gg)

Ser Sócio
S
Conttribuinte ouu Dependeente.

Paráágrafo 1º - O sócio dependentee deverá seer maior qu
ue 21 anoss, comprov
var a
depeendência com
c
xerox autenticadda dos doccumentos legais estabbelecidos pela
p
Legiislação Braasileira, deeclaração dde próprio
o punho de seu Sócioo Contribuinte,
indiccando e asssumindo total
t
responnsabilidad
de Estatutáária para coom o
canddidato indiicado, com
mprovante dde residên
ncia e enqu
uadrar-se nnas alíneas
acim
ma “a”,”b”,”c”,”d”,”ee”, e ”f” doo artigo 52
2º..
Paráágrafo 2º - O filho deependente conforme artigo 41ºº do Estatuuto vigentee
alíneea “c” som
mente podeerá se canddidatar se tiver
t
entre 21 anos e 25 anos.
Paráágrafo 3º - Os docum
mentos mínnimos neceessários sãão certidãoo de casamento
ou dde união esstável, certtidão de naascimento,, Registro Geral, CPF
F.
Paráágrafo 4º - É permitid
do a candiidatura de apenas 1 sócio/matrí
s
rícula, messmo
que em chapass distintas (deliberatiivo ou Fiscal).
Paráágrafo 5º - O candidaato pode seer moradorr ou não de uma dass Vilas da
Eletrronuclear, desde quee 50% + 1 dos memb
bros da chaapa seja.
h)) Não ter se
s desligad
do ou ter siido desligaado da Agrremiação R
Recreativaa de
Praiaa Brava peelo período
o de 5 (cinnco) anos.
Seçãão III – Doo eleitor
Art 53º. O Eleeitor deverrá cumprirr todos os requisitos
r
estabeleciddos nos iteens
a, b, c, d, e, f e g, abaixo
o descritos .
a)

Seer sócio tittular (famíília ou indiividual).

b) Seer sócio Tiitular há 1 (um ano) na Agrem
miação Reccreativa de
Praia Brava.
c)

N estar in
Não
nadimplentte.

d) Não
N haver sofrido
s
nennhuma pen
nalidade peelo períodoo de 12 (doze)
meses que
q antecedem a dataa da Assem
mbléia para Eleição.
e)
f)

Seer maior de 21 (vintee e um ) an
nos.
O voto é prresencial, nnão haven
ndo procuração que o substituaa.

g) Nãoo ter se dessligado ou ter sido deesligado da Agremiaação
Recrreativa de Praia Brav
va pelo perríodo de 5 (cinco) an
nos.
Seçãão IV – Daa eleição
Art 54º. Comppete a Direetoria em eexercício:
aa) Convvocar e Div
vulgar a daata da Assembléia co
om 30 (trinnta) dias de
d
antecedências,, através de e-mails, comunicaados distrib
buídos na pportaria do
o
Clubbe e fixadoos nas depeendências do Clube Náutico nos locais dde acesso ao
a
Sóciio.
bb) Criarr 3 (três) co
omissões iindependen
ntes sendo
o estas form
madas
por sócios tituulares e/ou
u dependenntes.
Paráágrafo únicco: As com
missões serrão formad
das por sóccios titularres e/ou
depeendentes que
q não sejam candiddatos, filiados há maais de 3 anoos, maior de
d
21 aanos e mennsalidades sem atrasoo há, pelo menos, 3 meses.
m
É dde competêência
destaas comissõões: organizar, divullgar, contaar os votos imediatam
mente ao fiinal
da E
Eleição e reedigir a ataa da Eleiçãão.
cc) Os caandidatos deverão
d
appresentar à secretariaa da Agrem
miação
Recrreativa de Praia Brav
va por esccrito no praazo de 20((vinte) diass que anteccede
a datta da Asseembléia paara Eleiçãoo, conforme alínea “aa” Seção IV
V – Da
Eleiçção, artigoo 54, a com
mposição dda chapa co
om os nom
mes, cargoss, matrícullas,
teleffones, e-m
mails e docu
umentos coomprobató
órios para sócios deppendentes
confforme Seçãão II – Do Candidatoo, artigo 52
2.

Paráágrafo únicco: A Agreemiação R
Recreativa de
d Praia Brava
B
e Com
missão, terá o
prazzo de 5(cinnco) dias para analisaar, validar ou relatar impedimeentos dos
canddidatos com
mponentess da chapa , encaminh
hando documento poor escrito ao
a
Pressidente da Chapa.
Art.. 55º - A votação
v
acontecerá aatravés de cédula com
m os nomees das chap
pas,
carggos e membbros inscriitos na me sma e, apó
ós conferên
ncia da vallidade do
eleittor, este asssinará um documentto de preseença e depositará a ccédula em
m
urnaa que ficaráá a disposiição dos sóócios na Sede do Clu
ube Náuticco dentro do
d
seu hhorário de funcionam
mento.
Paráágrafo únicco – Todo o processoo de eleiçãão (votação
o e contaggem de votos)
mbro do
será fiscalizaddo por 1 meembro do Conselho Deliberatiivo e 1 mem
do ainda, eeste processso, ser aco
ompanhado
do por um
Connselho Fisccal, podend
d cada ch
hapa candi data.
repreesentante de

TULO IV – RECUR
RSOS PAT
TRIMONIIAIS E FIINANCEIIROS
TÍT
CAP
PÍTULO I – PATR
RIMÔNIO
O
ÇÃO achaa-se instalaada em dep
Art. 56º - A AGREMIA
A
pendênciass de
proppriedade daa ELETRO
OBRAS TE
ERMONU
UCLEAR S.A.
S –
ELE
ETRONUC
CLEAR, ass quais, guuarnecidas de bens móveis
m
e im
móveis, forramlhe ccedidas graatuitamentte, por tem
mpo indeterrminado, mediante
m
T
TERMO DE
D
PER
RMISSÃO DE USO.
Art. 57º - Indeependentem
mente dessse patrimônio cedido
o, a AGRE
EMIAÇÃO
O
podeerá constituir um aceervo próprrio de benss móveis e imóveis, m
mediante
doaçções ou aqquisições.
Paráágrafo únicco – A inco
orporação de qualqu
uer imóvel, pela AGR
REMIAÇÃ
ÃO
está sujeita ao parecer prrévio da A
Assembléiaa dos Associados, quue, inclusiv
ve,
decidirá sobre o seu uso e proprieddade.

PÍTULO II
I – RECE
EITAS
CAP
Art. 58º - As rendas
r
da AGREMIA
A
AÇÃO pro
ovirão de:
a) Subbvenções ou
o donativoos feitos por entidad
des ou pesssoas;
b) Jóiaa ou taxa de
d admissãão no quad
dro social;
c) Mennsalidade de
d associaados;
d) Apllicações fin
nanceiras;
e) Taxxas ou obriigações divversas, meencionadass ou facultaadas por este
ESTAT
TUTO;
f) Aluuguel ou arrrendamennto das dep
pendênciass;
g) Outtras rendass não especcificadas.
Paráágrafo 1º - As mensaalidades e sseus eventtuais mecanismos dee reajustes
serãoo fixados pelo
p CONSELHO D
DELIBERA
ATIVO.
Paráágrafo 2º - Os membros do CO
ONSELHO
O DELIBER
RATIVO e FISCAL
Le
da D
DIRETORIIA EXECU
UTIVA, inncluindo os suplentes e adjuntoos, ficarão
isenttos do paggamento dee mensaliddades, duraante o temp
po de inveestidura no
os
respectivos cargos.
Paráágrafo 3º - As taxas e os valorees cobrado
os, a título de aluguéiis e
arrenndamentoss, serão deefinidos peela DIRETORIA EXECUTIVA
A “ad
referrendum” do
d CONSE
ELHO DEL
LIBERAT
TIVO.
CAP
PÍTULO III
I – GES
STÃO PAT
TRIMON
NIAL E FINANCEIR
IRA
Art. 59º - A dooação de quaisquer
q
bbens da AG
GREMIAÇ
ÇÃO (patrrimoniais e
finannceiros) fica condiciionada a approvação da
d Assemb
bléia dos A
Associadoss.

Art. 60º - A allienação do
os bens móóveis, por deterioraçção, deveráá ser
autoorizada pelo CONSE
ELHO DEL
LIBERATIIVO.
Art. 61º - O em
mpréstimo de quaisqquer bens da
d AGREM
MIAÇÃO deverá serr
ORIA EXE
ECUTIVA
A.
autoorizado pella DIRETO
Paráágrafo únicco – Fica expressame
e
ente proibido o empréstimo, a qualquer
títuloo, de numeerário da AGREMIA
A
AÇÃO.
Art. 62º - A AGREMIA
A
ÇÃO será administrrada de aco
ordo com oos modern
nos
princcípios de gestão
g
patrrimonial e financeiraa, não podeendo assum
mir
com
mpromissoss para os quais não see prevejam
m recursos para pagaamento.
Paráágrafo 1º - Os elemen
ntos constiitutivos daa ordem paatrimonial,, financeira e
econnômica da AGREMIIAÇÃO seerão registrrados, com
mprovados e arquivad
dos
de conformidaade com oss dispositivvos legais..
Paráágrafo 2º - Anualmen
nte serão eemitidos oss seguintess documenntos relativ
vos à
AGR
REMIAÇÃ
ÃO:
a) Balanço
B
geeral, comp osto de deemonstrativ
vos patrim
monial,
finannceiro e dee lucros e pperdas;
b) Inventário
I
físico doss bens patriimoniais, comparand
c
do-se o an
no
em curso
c
com o ano anteerior.
Paráágrafo 3º - Mensalmeente, será eelaborado um demon
nstrativo fi
financeiro,
retraatando-se a receita e a despesa , a compossição do attivo disponnível e o
acom
mpanhameento orçam
mentário daa AGREM
MIAÇÃO.
Paráágrafo 4º - a contabillização pattrimonial e financeirra obedeceerá ao plano de
conttas previam
mente fixad
do pelo CO
ONSELHO
O DELIBE
ERATIVO
O.
Paráágrafo 5º - A AGREM
MIAÇÃO utilizar-see-á, sempree que posssível, de
estabbelecimenntos bancárrios para o recolhimeento de suaas receitass e pagameento
de suuas despessas.
Paráágrafo 6º - Ficam exp
pressamennte autorizaados a mov
vimentar aa(s) conta((s)
banccária(s) da AGREMIIAÇÃO oss seguintess componeentes da DIIRETORIA
A

EXE
ECUTIVA
A, substituídos pelos rrespectivo
os adjuntoss em casoss de eventu
uais
impeedimentos:
a) Pressidente
b) Direetor Admin
nistrativo – Financeiiro
TÍT
TULO V – FUNCIO
ONAMENT
TO, ATIV
VIDADES
S E USO D
DAS
INSTALAÇÕ
ÕES
Art. 63º - O fuuncionamento da AG
GREMIAÇ
ÇÃO será definido
d
peela
DIR
RETORIA EXECUTIIVA e refeerendado pelo
p CONS
SELHO
DEL
LIBERATIIVO, inclu
uindo os seeguintes asspectos:
a) Dias e horário
os de funciionamento
o de cada dependênci
d
ia;
d
cias;
b) Reggulamento interno doo uso das dependênc
c) Norrmas e procedimentoos adminisstrativos – financeiroos;
d) Atriibuições dos
d empreggados da AGREMIA
A
AÇÃO.
Art. 64º - Na programaç
p
ão de ativiidades da AGREMIA
A
AÇÃO, deeverão ser
obseervados os seguintes parâmetroos:
a) Equuilíbrio quaantitativo e qualitativ
vo entre ass áreas socciais e
esportivvas;
b) Priooridade parra as atividdades que propiciareem a particcipação de
maior número
n
de associadoos;
Art. 65º - Em reuniões
r
dançantes
d
e similaress, a AGRE
EMIAÇÃO
O cobrará taxa
nclusive a aassociadoss.
pelaa cessão dee mesas, in

Art. 66º - podeerão ser co
obradas a aassociadoss, a critério
o da DIRET
TORIA
ECUTIVA
A e CONSE
ELHO DEL
LIBERAT
TIVO, taxaas de ingreessos nas
EXE
depeendências da AGREM
MIAÇÃO, de uso do
os serviçoss oferecidoos e cessão
o de
mateeriais espoortivos ou de
d salão.
Art. 67º - O usso das dependências da AGRE
EMIAÇÃO
O está restrrito aos
assoociados, deependentess e convidaados, estess devidameente autoriizados pelaa
DIR
RETORIA EXECUTIIVA.
Paráágrafo 1º - O ingresso
o de conviidados exige apresen
ntação form
mal por paarte
do reespectivo sócio.
Paráágrafo 2º - O associaado que aprresentar co
onvidado fica
f responnsável pelo
o seu
com
mportamentto no recin
nto da AGR
REMIAÇÃ
ÃO, sujeito
o a puniçõões e
ressaarcimento de danos, se for o caaso.
Paráágrafo 3º - Pelo uso das
d dependdências daa AGREMIIAÇÃO, fi
fica o
convvidado sujeeito ao pag
gamento ddas taxas esstipuladas pela DIRE
ETORIA
EXE
ECUTIVA
A.
Art. 68 - A AG
GREMIAÇ
ÇÃO poderrá alugar ou
o arrendaar o uso de suas
instaalações a terceiros paara atividaades lucrativas ou dee cunho parrticular, seem
prejuuízo do inggresso de associados
a
s em seus recintos.
r
Art. 69º - Estaa obrigada a ressarcim
mento de danos
d
a pessoa (ou s eu
q for resp
ponsabilizzada pelo extravio
e
ou
u danificaçção
responsável) que
A
AÇÃO.
proppositada dee bens da AGREMIA

TULO VI – DISPOS
SIÇÕES G
GERAIS
TÍT
Art. 70º - O anno social da
d AGREM
MIAÇÃO começará
c
em
e 1º (prim
meiro) de abril
m 31 (trintaa e um) dee março.
e terrminará em
Paráágrafo únicco – O ano
o contábil ccoincidirá com o ano
o civil.
Art. 71º - A AGREMIA
A
ÇÃO REC
CREATIVA DE PAR
RIA BRAV
VA poderáá
adottar cores, símbolos
s
e logotiposs seus, bem
m como usaar denominnação –
fantaasia diverssa da razão
o social.

A
ÇÃO podderá celebrrar acordo
os com pesssoas físicaas e
Art. 72º - A AGREMIA
juríddicas idôneeas, visand
do o increm
mento de suas
s
atividades
Art. 73º - Estee ESTATU
UTO, com suas devid
das alteraçõ
ões, entrarrá em vigo
or a
n órgãoss competen
ntes.
partiir de 10 dee fevereiro de 2012, após ser reegistrado nos
Paráágrafo 1º - A convocação para as próxim
mas eleições deverá seer realizad
da
nos ttermos desste ESTAT
TUTO.
Paráágrafo 2º - As eleiçõees serão reealizadas em
e Março/2013, assuumindo os
consselhereiross e presiden
nte a partirr de 01 de Abril de 2013.
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