
 

 

ESTATUTO SOCIAL 
TÍTULO I 

 

DENOMINAÇÃO, FINS, DURAÇÃO E EMBLEMA. 
 

Artigo 1º  - A SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE ,  fundada em 07 (sete) de 
outubro de 1.960 (um mil novecentos e sessenta),  é uma assoc iação c ivi l  sem fins  

lucrat ivos,  com foro e sede na Rua Jos é Art imonte,  337,  Vila Santa Cruz,  na c idade de 
Matão,  Estado de São Paulo.  
 

Artigo 2º  - A SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE  terá duração por tempo 

indeterminado,  regendo-se pelas  leis  do País ,  pelo presente Estatuto,  regimentos 
internos,  regulamentos e resol uções elaborados pela Diretoria Execut iva e Conselho 
Deliberat ivo e,  em hipótese de dissolução,  o produto líquido de seus bens,  será 

repart ido na forma do art igo 74 deste estatuto.  
 

Parágra fo único :  O nome SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE  – SOREMA é 

imutável,  embora se t rate espec ificamente de assoc iação consagrada pelo Novo Código 
Civil ,  preservará no seu nome a expressão “soc iedade” em razão de sua his tória e 
t radição.  
 

Artigo 3º  - O emblema da Soc iedade Recreat iva Matonense é representado pela 
abreviatura “SOREMA” ,  escrito em branco dentro de um retângulo vermelho,  e,  abaixo,  

um “Y” com três  pinheiros  ao seu redor na cor branca,  dentro de meio quadrado e 
semic írculo da cor azul.  
 

Artigo 4º  - À SOREMA é expressamente vedada a part ic ipação em manifes tações 

polít icas,  part idárias  e ant ipatriót icas,  não podendo ceder quaisquer de suas 
dependênc ias  para tais  fins .  
 

Artigo 5º  - A SOREMA tem por finalidade princ ipal a recreação dos seus assoc iados e 
dependentes,  podendo:  
 

I .  Promover reuniões de caráter esport ivo,  soc ial e cultural;  
 

I I .  Difundir a prát ica de modalidades desport ivas,  de acordo com as suas 

poss ibi l idades;  
 

I I I.Manter em sua sede soc ial equipamentos,  materiais ,  objetos  ou peças 

dest inadas à prát ica de jogos líc itos ;   
 

IV.Fil iar-se a ent idades de adminis t ração do desporto dentro das 

modalidades que prat icar,  bem como part ic ipar de compet ições por elas  

organizadas.  
 

TÍTULO II 
 

DO FUNDO SOCIAL 
 

Artigo 6º  - O fundo soc ial da SOREMA é composto de 1.400 (um mil e quatrocentas) 

cotas partes  de seu patrimônio,  sendo que c ada cota parte é representada por um t ítulo 
patrimonial,  nominal,  t ransferível e negoc iável na forma deste Estatuto,  vinculado ao 
t i tular e aos seus dependentes.  
 

§ 1º  A alteração do número de cota parte patrimonial,  dependerá,  obrigatoriamente,  de 
aprovação em Assembléia Geral espec ialmente convocada para tal fim,  observando o 
disposto no art igo 36 ,  alínea “d”.  
 

§ 2º  A fixação do valor nominal da cota parte patrimonial será indicada anualmente,  no 
mês de novembro pela Diretoria Execut iva,  sendo em seguida,  submet ido ao Conselho 

Deliberat ivo que deverá até o dia 15 de dezembro do mesmo ano aprovar o valor 
fixado.  
 

§ 3º  A cota parte patrimonial poderá ser adquirida à vis ta ou de forma parcelada.  
 

a . Ocorrendo o parcelamento,  a sua impontualidade acarretará na re sc isão do 

negóc io,  mediante a devolução das parcelas  vincendas,  deduz indo -se destas os 

custos financeiros  pert inentes.  
 

b. Com a quitação da cota parte patrimonial,  a Diretoria da SOREMA, emit irá o 

respect ivo cert i ficado de t i tularidade da cota em nome do seu  t i tular.  
 

Artigo 7º  - As 1.400 (um mil e quatrocentas) cotas partes  patrimoniais  da SOREMA são 
todas nominat ivas e indivis íveis ,  exceção feita às  determinações judic iais ,  t ransferíveis  

por ato “ïnter-vivos” e “causa-mort is ”,  nos termos da legis lação c ivi l  em vigor e deste 
Estatuto.   
 

Artigo 8º  - A cota parte patrimonial responde pelos  débitos  contraídos com a SOREMA 
por seu t i tular,  dependentes e convidados,  não podendo ser t ransferido e nem 
negoc iado sem a prévia l iquidação da dívida.  

 



TÍTULO III 
 

DAS FONTES DE RECURSOS PARA SUA MANUTENÇÃO 
 

Artigo 9º - O patrimônio soc ial da SOREMA é const ituído de bens móveis  e imóveis  
adquiridos,  ou que venha a adquirir,  de valores e numerários .  
 

Artigo 10- Const ituem receita da SOREMA:  
 

a . Vendas de cota parte patrimonial;  
 

b. Contribuição de melhoria para construção de obras em áreas do 

patrimônio assoc iat ivo;  
 

c.  Taxa mensal de manutenção e conservação conforme as respect ivas 

categorias  assoc iat ivas  
 

d. Taxa de t ransferênc ia de cota parte patrimonial,  quando devida;  
 

e . Taxa de aula para prát ica desport iva minis t rada pelo c lube;  
 

f.  Taxa de inscrição para part ic ipação de compet ições internas no 

c lube;  
 

g. Rendas provenientes de convênios e contratos  de exploração e 

prestação de serviços;  
 

h. Juros provenientes de depós itos  bancários  e aplicaçõe s financeiras ;  
 
 

i . Rendas provenientes de locação das dependênc ias da SOREMA a 

assoc iados e terceiros ,  parcerias ,  vis itações;  
 

j . Rendas provenientes de eventos soc iais  e s imilares realizados pela 

SOREMA;  
 

k.  Rendas advindas de propagandas e public idade estát icas,  afixadas 

nas dependênc ias internas e externas da SOREMA;  
 

l . Resultado de direito de uso do nome e marca da SOREMA.  
 

m. Doações em dinheiro ou t ítulos ,  subvenções e patroc ínios  de eventos 

realizados espec ificamente pela SOREMA, conforme calendário 

ofic ial.  
 

§ 1º  - A Diretoria Execut iva,  no mês de novembro,  após consulta prévia ao Conselho 
Fiscal,  deverá submeter à aprec iação e aprovação do Conselho Deliberat ivo o novo 
valor da taxa mensal de manutenção e conservação,  conforme as respect ivas 

categorias  assoc iat ivas,  a ser ex igida no mês de janeiro do ano seguinte.  O Conselho 
Deliberat ivo terá até o dia 15 de dezembro para aprec iar e votar referida taxa.  
 

§ 2º  - A contribuição referida na alínea “b” é de responsabil idade exc lus iva do sóc io 
proprietário de cota part e patrimonial.  
 

§ 3º  - A receita proveniente da alínea “b” deverá ser exc lus ivamente ins t ituída para 

custear obras que promovam a valorização imobil iária,  tendo como l imite total a 
despesa aprovada pelo Conselho Deliberat ivo.  
 

§ 4º– Os assoc iados Benemérit os  e Honorários  estão isentos do pagamento das taxas 
e contribuições descritas  nas alíneas “b” e “c ” do art igo 10.  
 

Artigo 11 - Conforme a categoria assoc iat iva a que pertencer,  os  assoc iados estão 
sujeitos  ao pagamento dos seguintes percentuais  sobre a ta xa mensal de manutenção 
e conservação:  
 

a . Proprietário,  Contribuinte,  Contribuinte Permiss ionário Famil iar,  

Vis itante,  Trans itório:  100% da taxa mensal de manutenção e 

conservação fixada;  
 

b. Contribuinte Permiss ionário individual pagará 50% taxa mensal de 

manutenção e conservação fixada;  
 

c.  Adjunto (maior de 21 anos):  25% da taxa mensal de manutenção e 

conservação fixada;  
 

d. Univers itário,  Honorário e Benemérito:  0 % da taxa mensal de 

manutenção e conservação fixada;  
 

 

Artigo 12– Fundo de Reserva.  É o valor que a SOREMA deverá reservar todo ano com 
o objet ivo de suportar despesas emergenc iais ,  indispensáveis  e não previs tas  no 
orçamento.  Esse fundo será obrigatoriamente depos itado em conta bancária dest inada 

exc lus ivamente para este fim.  
 



§ 1º  - O valor desse fundo será de 100% (cem por cento) do resultado da mult ipl icação 

do valor da taxa de manutenção e conservação a vencer no mês de janeiro do ano 
seguinte pelo total de assoc iados da categoria (I) Proprietário mais  os  assoc iados da 
categoria (III) Contribuinte e c ategoria (IV) Permiss ionários .  
 

§ 2º  - A ut i l ização do Fundo de Reserva dependerá de pedido por ofíc io do Pres idente 
da Diretoria Execut iva ao Conselho Deliberat ivo indicando o dest ino e valor solic itado,  
com parecer prévio do Conselho Fiscal jus t ificando a necess idade da ret irada,  bem 

como da efet iva aprovação do Conselho Deliberat ivo.  
 

§ 3º  - O Conselho Deliberat ivo deverá determinar o prazo máximo de ut i l ização e o 

conseqüente retorno do valor ret irado à conta espec ialmente mant ida para o fundo.  
 
Artigo 13 - Const ituem despesas da SOREMA tudo aquilo que for necessário para a 

realização dos fins  soc iais ,  observando o plano de conta contábil padrão recomendado 
pelo CRC – Conselho Regional de Contabil idade,  ajus tado às normas deste Estatuto.  
 

TÍTULO IV 
 

DAS CATEGORIAS DE ASSOCIADOS 
 

Artigo 14 - A SOREMA const itui -se de assoc iados,  nas seguintes categorias :  
 

I .  PROPRIETÁRIO :  pertence a esta categoria o sóc io t i tular que t iver adquirido uma 
cota parte de todo patrimônio soc ial.  
 

§ 1º  Nesta categoria são cons iderados dependentes do sóc io t i tular:  
 

a . O cônjuge ou o convivente em união estável,  desde que 

comprovados por documento judic ial,  escritura pública de união 

estável  ou  mediante dec laração padrão fornec ido pelo c lube com 

reconhec imento de firma do dec larante  e ass inado de duas 

tes temunhas sóc io proprietário;  

 

b. Desde que solteiro e menor de 21 (vinte e um) anos,  o fi lho,  o 

tutelado,  o que se encontra sob guarda judic ial,  ainda que com termo 

provisório,  e o dec larado dependente econômico do sóc io t i tular,  por 

intermédio de dec laração padrão fornec ida pelo c lube ass inada pelo 

dec larante e por 02 (duas) tes temunhas sóc ias  proprietárias  e com 

firma reconhec ida;   
 

c.  Os pais  do t i tular desde que com idade igual ou superior a 60 anos;  
 

d.  O t i tular de t ítulo patrimonial que passar a condição de dependente,  o 

seu cônjuge ou companheiro pagará 25% da taxa mensal de manutenção 

e conservação até completar os  60 anos.  
 

§ 2º  Poderá o sóc io t i tular desta categoria nomear por escrito e com ass inatura 
reconhec ida em cartório,  dent re os  seus dependentes aquele que o representará em 
seus direitos  previs to no art igo 23,  let ras  “a”,  “b” e da let ra “e” até “n”,  deste Estatuto.  

 
§ 3º O sóc io t i tular ac ima de 60 anos que passar à condição de dependente poderá 
concorrer às  eleições do cons elho deliberat ivo,  bem como ocupar cargo de nomeação 

da Diretoria Execut iva e Conselho Fiscal.  
 
I I .  ADJUNTO: pertence a esta categoria,  os  membros da famíl ia do sóc io proprietário,  

de ambos os sexos,  maiores de 21 anos e menores de 35 anos desde que soltei ros  e 
sem dependentes.  
Parágra fo Único.  Na t ransferênc ia da cota parte patrimonial havida entre ascendente e  

favor de descendente,  cons idera-se na condição de Sóc io Adjunto o cônjuge ou 
convivente em união estável do dependente maior de 60 (sessenta) anos.   
 

I I I .  CONTRIBUINTE:  pertence a esta categoria os  fi lhos de sóc io proprietário,  que 
contrair núpc ias  ou estabelecer união estável reconhec ida judic ialmente ou por 

escritura pública.  
 

§ 1º São cons iderados dependentes desta categoria os  definidos como:  

 
a . O cônjuge ou o convivente em união estável,  desde que comprovados por 

documento judic ial,  escritura pública de união estável  ou  mediante 

dec laração padrão fornec ido pelo c lube com reconhec imento de firma do 

dec larante e ass inado de duas tes temunhas sóc io p roprietário;  

 

b. Desde que solteiro e menor de 21 (vinte e um) anos,  o fi lho,  o tutelado,  o que se 

encontra sob guarda judic ial,  ainda que com termo provisório,  e o dec larado 

dependente econômico do sóc io t i tular,  por intermédio de dec laração padrão 

fornec ida pelo c lube ass inada pelo dec larante e por 02 (duas) tes temunhas 

sóc ias  proprietárias  e com firma reconhec ida;   

 



IV.  CONTRIBUINTE PERMISSIONÁRIO INDIVIDUAL OU FAMILIAR :  é o assoc iado 

que,  indicado por dois  sóc ios  t i tulares de cotas partes  patrimoniais ,  t iver adquirido para  
s i e/ou para membros de sua famíl ia,  os  direitos  e obrigações soc iais  de,  “permissão de 
uso”,  a t ítulo precário do uso das dependênc ias da soc iedade.  
 

§ 1º  O assoc iado desta categoria não terá direito a fi l iar -se aos convênios mant idos 
pela SOREMA.  
 

§ 2º  O assoc iado desta categoria,  quando FAMILIAR, pagará 100% (cem por cento) da 
taxa de manutenção e conservação e quando INDIVIDUAL pagará 50% (c inquenta por 
cento) dessa taxa e pagará 100% (cem por cento) das demais  taxas.  
 

§ 3º  O número l imite de assoc iados desta categoria serão definidos pelo Conselho 
Deliberat ivo.  
 

§ 4º  Para efeitos  de inc lusão nesta categoria assoc iat iva,  fica estabelec ido uma jóia,  
cujo valor deverá ser,  quando individual 15% (quinze por cento) e quando famil iar 30% 

(t rinta por cento) do valor a vis ta do Título Patrimonial fixado pela SOREMA, sem 
direito à res t ituição e/ou compensação.  
 

§ 5º  Não será permit ido a esta categoria assoc iat iva a inc lusão de ascendentes.  
 
V. BENEMÉRITO :  é o sóc io integrante do quadro soc ial que tenha prestado relevantes 

serviços à SOREMA, sendo referida dis t inção aprovada e outorgada pelo Conselho 
Deliberat ivo,  mediante solic itação da Diretoria Execut iva e provocada com dec laração 
de anuênc ia com no mínimo 20 (vinte) ass inaturas de sóc ios  da ca tegoria proprietário.  

 
VI .  HONORÁRIO: é o sóc io que,  embora não pertença ao quadro assoc iat ivo,  tenha 
prestado relevantes serviços à SOREMA, sendo merecedor de tal dis t inção,  que deverá 
ser aprovada e outorgada pelo Conselho Deliberat ivo,  mediante solic ita ção da Diretoria 

Execut iva e provocada com dec laração de anuênc ia com no mínimo 20 (vinte) 
ass inaturas de sóc ios  da categoria proprietário.  
 

VII .  VISITANTE:  é a categoria dest inada a indivíduos que não tenham res idênc ia e/ou 
domic íl io na c idade Matão/SP, e  que queiram freqüentar a SOREMA por período não 
superior a 3 (t rês) meses,  período este,  que poderá ser prorrogado por uma única vez 

por igual período,  desde que apresentados à Diretoria por um assoc iado de cota parte 
patrimonial ,  categoria proprietário,  que por ele se responsabil ize.   
 

VIII. TRANSITÓRIO: os  Juízes de Direito,  os  Promotores de Just iça,  os  Delegados de 
Políc ia,  os  Comandantes das Guarnições Mil i tares,  enquanto no exerc íc io do cargo na 
c idade.  

 
Artigo 15- Para a admissão de dependente espec i al,  deverá o assoc iado encaminhar 
requerimento ins t ruído com os documentos ex igidos no art igo 14,  let ras  “a e “b” dirigido 

à Diretoria Execut iva,  que,  por sua vez,  levará ao Conselho Deliberat ivo para 
aprec iação e dec isão.  
 

Artigo 16 - É facultada a condiç ão de dependente,  ao fi lho(a),  irmão(ã),  de qualquer 
idade,  do t i tular de sóc io proprietário,  desde que constatada a sua absoluta 
incapac idade,  nos termos do Código Civi l .  

 
Artigo 17 - Ao assoc iado de qualquer categoria,  não será permit ida a indicação como  
dependente,  ao mesmo tempo, de cônjuge e convivente.  

 
Artigo 18 - A admissão e a readmissão de assoc iado e dependente serão disc ipl inadas 
no Regimento Interno Geral.  

 
Artigo 19 - Poderá o menor de idade,  representado ou ass is t ido nos termos da lei c ivi l  
vigente,  adquirir cota parte patrimonial da SOREMA.  

 
Artigo 20 - É nula qualquer admissão que contrarie o Estatuto.  
 

TÍTULO V 
 

DA TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE OU TÍTULO 
 

Artigo 21 - A t ransferênc ia ou venda de cota parte patrimonial,  depende da plena 
regularidade das obrigações soc iais  de seu t i tular,  devendo ser dada preferênc ia 
(opção) de compra à SOREMA, pelo valor de mercado e em iguais  condições de 

pagamento.   
 
§ 1º  A t ransferênc ia ou venda de cota parte patrimonial es tará sujeita ao pagamento de 

taxa de 30% (t rinta por cento) sobre o valor da cota parte patrimonial fixada à época da 
t ransferênc ia ou venda.  
 

§ 2º  Não ocorrerá cobrança de taxa de t ransferênc ia nos seguintes casos:  
 

a . Sucessão “causa-mort is ”;  
 

b. Entre ascendentes e descendentes;  
 



c.  Separação judic ial,  divórc io ou dissolução da soc iedade conjugal e 

de conviventes por determinação judic ial;  

 

Artigo 22 - A SOREMA através de sua Diretoria,  manterá em l ivro próprio devidamente 
atualizado,  o controle de todos os t ítulos  emit idos,  anotando nos respect ivo s  

prontuários  as t ransferênc ias  havidas.  
 

TÍTULO VI 
 

DOS DIREITOS E DEVERES DO ASSOCIADO 
 

Artigo 23 - São direitos  do assoc iado:  
 

a . Freqüentar as  dependênc ias da SOREMA com seus dependentes,  

tomando parte nas at ividades soc iais ,  esport ivas e recreat ivas,  

observando os dispos it ivos deste Estatuto e do Regimento Interno 

Geral;  
 

b. Acompanhar convidados para,  em vis ita,  conhecerem as 

dependênc ias  da SOREMA, sem pagamento de taxas,  não podendo 

estes vis itantes ut i l izar das dependênc ias exc lus ivas do c lube.  
 

c.  Votar se est iver em pleno gozo de seus direitos  soc iais ;  
 

d. Ser votado,  se maior de 18 (dezoito) anos e t i tular,  ou se maior de 

60(sessenta) anos e dependente (art .  14,  § 3º) das categorias  

assoc iat ivas proprietário ou benemérito,  na forma deste Estatuto,  

além de es tar em pleno gozo de seus direitos ,  devendo ainda estar 

inscrito em uma única chapa.  
 

e . Requerer aos Pres identes dos Conselhos,  Deliberat ivo e Fiscal ou a 

Diretoria,  convocação de qualquer destes órgãos para propor 

medidas de interesse geral,  mediante jus t if icat iva por escrito,  

devidamente fundamentada e com a subscrição de 1/15 (um quinze 

avos) dos t i tulares de cotas partes  patrimoniais ;  
 

f.  Representar at ravés de requerimento encaminhado à Diretoria contra 

qualquer assoc iado ou integrante da famíl ia deste,  ou ainda,  contra 

func ionários  da SOREMA que venham a conduz ir -se de forma 

inconveniente,  na forma do Regimento Interno.  
 

g. Recorrer ao Conselho Deliberat ivo ou a Assembléia Geral nos casos 

expressos,  observando o Estatuto;  
 

h. Alugar o salão soc ial e outras  áreas,  ficando o assoc iado 

responsável pelo evento e pelos  seus convidados;  
 

i . Solic itar t ransferênc ia de categoria de sóc io;  
 

j . Propor a admissão de novos sóc ios ,  nos termos deste Estatuto e do 

Regimento Interno Geral;  
 

k.  Aceitar cargo e part ic ipar de comissão para os quais  seja eleito ou 

des ignado.  
 

l . Part ic ipar das Assembléias ,  discut indo e fazendo propostas;  
 

m. Pleitear outros  direitos ,  desde que plenamente amparados neste 

Estatuto e no Regimento Interno Geral;  

 

n. Apresentar recurso nos casos de apuração de infração.   

 

Artigo 24 - São deveres do assoc iado:  
 

a . Cumprir o presente Estatuto,  o Regimento Interno,  Regulamentos e 

Resoluções expedidas pela SOREMA;  
 

b. Não realizar qualquer manifes tação de caráter polít ico,  part idário e 

ant ipatriót icas,  nas dependênc ias da SOREMA;  
 

c.  Apresentar,  obrigatoriamente,  a carteira soc ial de ident ificação ou 

ident ificação digital para ingresso nas dependênc ias da SOREMA ou 

quando solic itado;  
 

d. Pagar com pontualidade a mensalidade,  taxas e contribuições 

ex igidas;  
 

e . Zelar pela conservação do material  e ins talações da SOREMA, 

indenizando-as pelos  danos causados;  
 



f.  Comunicar a mudança de endereço,  do estado c ivi l  e a maioridade 

do dependente;  
 

g. Denunc iar à Diretoria ou ao Conselho Deliberat ivo e Fiscal,  

quaisquer irregularidades de que tenha conhec imento,  em qualquer 

setor da SOREMA;  
 

h. Manter respeito e decoro no rec into soc ial,  colaborando com a 

manutenção da ordem;  
 

i . Devolver suas credenc iais ,  bem como de seus dependentes,  quando 

deixar de ser assoc iado da SOREMA;  
 

j . Solic itar baixa de dependente quando este  não mais  se enquadrar 

nas hipóteses deste Estatuto;  
 

k.  Obedecer aos horários  de func ionamento da SOREMA;  
 

l . Acatar as  penalidades impostas pela Diretoria Execut iva;  
 

m. Respeitar os  regulamentos e árbit ros  nas prát icas esport ivas;  
 

n. Apresentar exame médico quando ex igido;  
 

o. Respeitar os  func ionários ,  colaboradores,  técnicos e Diretores da 

SOREMA, no exerc íc io de suas funções regulamentares,  bem como 

demais  assoc iados,  vis itantes e convidados.   
 

§ 1º  Os deveres enumerados neste art igo,  não exc luem outros  que concorr am para a 
boa ordem, disc ipl ina e harmonia dos assoc iados;  
 
 

§ 2º  Os deveres ac ima são extens ivos aos dependentes e convidados.  
 

Artigo 25- O não pagamento da taxa de manutenção e conservação,  taxas,  
contribuições e despesas adquiridas junto à SOREMA  até o dia 10 de cada mês ,  ou a 
não apresentação da carteirinha soc ial  ou ident ificação digital ,  implicará no 

impedimento do assoc iado ingressar em suas dependênc ias.  
 

TÍTULO VII  
 

DAS PENALIDADES E SUA APURAÇÃO 
 

Artigo 26 - Compete à Diretoria Execut iva dar iníc io a processo para apuração de ato 
ou fato que contrarie o presente Estatuto,  bem como o Regimento Interno,  

Regulamentos e Resoluções expedidas pela SOREMA, por inic iat iva própria,  por 
denúnc ia ou informação,  garant ida ao averiguado o direito de defesa e o devido 
processo legal.  
 

§ 1º  - Quando houver indíc ios  sufic ientes da prát ica de infração e de sua autoria,  é 
líc ito a Diretoria suspender prevent ivamente os direitos  do assoc iado,  pelo prazo 
máximo de 30 (t rinta) dias ,  a contar da data do recebimento da not ificação,  devendo a 

Diretoria Execut iva,  no mesmo prazo da suspensão julgar a infração.  
 

a . Será abat ido da suspensão o tempo t ranscorrido para apuração e 

aplicação da punição.  
 

b. Não ocorrendo o julgamento da infração dentro do prazo da 

suspensão,  cessarão de imediato os  efeitos  da penalidade aplicada.  
 

§ 2º  - Poderá o assoc iado infrator apresentar defesa por escrito à Diretoria Execut iva 

no prazo de 10 (dez) dias  contados do recebimento da not ificação.  
 
Artigo 27 – Da dec isão proferida pela Diretoria Execut iva,  caberá recurso no prazo de 

15 (quinze) dias ,  endereçado ao Conselho Deliberat ivo,  o qual aprec iará e dec idirá,  no 
mesmo prazo,  mesmo que extraordinariamente.  
 

Artigo 28– As infrações previs tas  nesse Estatuto dis t inguem -se em:  
 

a.  Advertênc ia;  
 

b.  Suspensão;  
 

c. Desligamento;  
 

d.  Exclusão.  
 

Parágra fo único  - As infrações previs tas  nesse art igo serão aplicadas por escrito e 

constarão nos respect ivos prontuários .  
 
Artigo 29 - Para aplicação das penas serão cons ideradas as c ircunstânc ias  dos fatos  e  

a reinc idênc ia.  
 
Artigo 30 - A pena de advertênc ia será aplicada aos sóc ios  de qualquer categoria e 

aos seus dependentes,  que prat icar ato cons iderado de natureza leve.   



 

Artigo 31 - A pena de des ligamento será aplicada ao sóc io de qualquer categoria e aos 
seus dependentes que:  
 

a.  Est iver inadimplente com o pagamento da terceira mensalidade 

consecut iva ou alternada,  ou ainda,  de outros  encargos financeiros  

para com os cofres  da soc iedade.   

 

a . 1 - Após o venc imento da terceira taxa mensal de manutenção e 

conservação conforme as respect ivas categorias  assoc iat ivas,  o 

assoc iado será not ificado por escrito para efetuar o pagamento 

dentro de 15 (quinze) dias .  
 

a . 2 - Não ocorrendo o pagamento,  a SOREMA anotará no prontuário da 

cota parte patrimonial,  o des ligamento do assoc iado,  bem como  de 

seus dependentes,  tornando a cota parte patrimonial disponível.  
 

b. Deixar de indenizar a SOREMA pelos prejuízos devidamente 

apurados,  causados pelo sóc io,  dependentes,  ou seus convidados;  
 

c.  For admit ido por informações falsas ou inexatas;  
 

 

d. Atentar de qualquer forma contra o bom nome da SOREMA  
 

e . Deixar de gozar de reputação i l ibada.   
 

f.  Reinc idir em penas de suspensão máxima dentro de 03 (t rês) anos.  
 

Artigo 32 – A pena de suspensão será de até 180 (cento e oitenta) dias ,  e será 
aplicada ao sóc io de qualquer categoria e seus dependentes  que:  
 

a . Perturbar a ordem em festas,  bailes ,  eventos,  t reinos e torneios  

esport ivos,  reuniões das Assemblé ia Ordinária e Extraordinária,  

Conselho Deliberat ivo,  Conselho Fiscal e Diretoria Execut iva;  
 

b. Desrespeitar ou desacatar func ionários  membros dos órgãos 

adminis t rat ivos da SOREMA  nas dependênc ias do c lube ou fora 

deste;  
 

c.  Injuriar,  difamar ou caluniar membros da Diretoria e Conselhos que 

estejam l igados a atos do exerc íc io de suas funções  nas 

dependênc ias  do c lube ou fora deste;  
 

d. Prat icar ato condenável ou t iver comportamento inconveniente;  
 

e . Exibir como seu o documento de outrem;  
 

f.  Ceder seus documentos soc iais  a outrem, ainda que assoc iado;  
 

g. Ret irar da sede ou das dependênc ias da SOREMA, qualquer objeto 

ou documento sem autorizaç ão,  da Diretoria Execut iva;  
 

h. Deixar de devolver material pertencente à SOREMA, após o seu uso 

ou concorrer para seu extravio ou danificação;  
 

i . Prat icar at ividades esport ivas ou recreat ivas fora dos locais  

apropriados;  
 

j . Proporc ionar a entrada e vis ita na SOREMA de pessoas inidôneas;  
 

k.  Assinar proposta de admissão de assoc iado sem ter conhec imento 

da vida pregressa do mesmo;  
 

l . Transgredir qualquer dispos ição estatutária,  regimental,  

regulamentar ou de resoluções da SOREMA;  
 

m. Prat icar agressão fís ica ou ameaça a s óc io a membros da Diretoria 

Execut iva,  Conselhos Deliberat ivo e Fiscal,  Func ionários ,  

Colaboradores,  Fornecedores,  Vis itantes e Convidados  por fato 

l igado ao c lube,  nas dependênc ias do c lube e fora deste.  

 
n. Divulgação de not íc ia que possa prejudicar a reput ação e/ou 

finalidade do c lube,  nas dependênc ias do c lube ou fora deste,  com 

procedimentos incompatíveis  aos seus interesses soc iais ,  

patrimoniais  ou financeiros .  

 

Artigo 33- A exc lusão será aplicada ao assoc iado de qualquer categoria e seus 
dependentes que:  
 



a . Possuir condenação criminal t rans itada em julgado de ato doloso,  

que será aprec iada pela Diretoria Execut iva e Conselho Deliberat ivo.  
 

b. Prat icar atos  graves contrários  à moral e aos bons costumes;  
 

c.  Em exerc íc io de cargo de confiança,  desviar receitas ,  mó veis ,  

materiais  em geral ou objetos  do patrimônio da SOREMA.  
 

d. Portar,  fornecer,  receber,  vender,  usar,  t ransportar,  ter cons igo,  

guardar,  fornecer ainda que gratuitamente substânc ias  entorpecentes 

previs tas  na Legis lação em vigor,  nas dependênc ias da SOREM A. 

 
§ 1º - O pedido de exc lusão do assoc iado deverá ser encaminhado pela Diretoria 

Execut iva ao Conselho Deliberat ivo,  que aprec iará o caso em sessão extraordinária.  
 

§ 2º - O associado passível da pena de exclusão será notificado dos motivos que o sujeitam à 
pena para que apresente sua defesa. 
 

Artigo 34 – A aplicação de qualquer penalidade,  não ex ime o assoc iado do pagamento 
da taxa mensal de manutenção e conservação e demais  compromissos financeiros  

mant idos junto à SOREMA.  
 

TÍTULO VIII 
 

ÓRGÃOS DELIBERATIVOSE ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO I 
 

CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO  
 

DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E ADMINISTRATIVOS 
 
Artigo 35- A SOREMA terá os seguintes órgãos:  

 
I .     Assembléia Geral;  

 
I I .  Conselho Deliberat ivo;  

 

I I I. Diretoria Execut iva;  

 

IV. Conselho Fiscal;  

 

§ 1º  - A Adminis t ração é exerc ida pela Diretoria Execut iva,  com orientação e 
fiscalização do Conselho Deliberat ivo e Conselho Fiscal.  
 

§ 2º  - Os integrantes dos órgãos descritos  no caput  deste art igo prestarão serviços de 
maneira voluntária e gratuita.  

 

CAPÍTULO II 
 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 

Artigo 36- A Assembléia Geral é const ituída exc lus ivamente pelos  t i tulares de cotas 

partes  patrimoniais  no uso e gozo pleno de seus direitos  es tatutários ,  compet indo -lhes:  
 

a . Eleger o Pres idente e o Vice-Pres idente da Diretoria Execut iva e 

os membros efet ivos e membros suplentes do Conselho 

Deliberat ivo.  

 

b. Dest ituir o Pres idente e o Vice-Pres idente da Diretoria Execut iva e 

os membros efet ivos e suplentes do Conselho Deliberat ivo .  

 
c.  Deliberar sobre a ext inção da SOREMA.  

 
d. Deliberar sobre a quant idade de cota parte patrimonial.  

 
e . Votar propostas de venda,  hipoteca e permuta de bens imóveis .  

 
f.  Aprovar as  alterações dos Estatutos.  

 

 

 

Artigo 37- Assembléia Geral reunir-se-á:  
 

a .  Ordinariamente,  de 02 (dois) em 02 (dois) anos na primeira quinzena de 

outubro,  exc lus ivamente para a eleição:  
 

I . Do pres idente e do vice-pres idente da Diretoria Execut iva.  
 

I I . De 1/3 (um terço) dos membros efet ivos e suplentes do Conselho 

Deliberat ivo.  



 

§ 1º  Os membros eleitos  tomarão posse no quinto dia út i l  do mês de janeiro do an o 
seguinte.   
 

§ 2º  As inscrições das chapas serão efetuadas mediante a solic itação de 20 (vinte) 

assoc iados t i tulares de cotas partes  patrimoniais  com condições de voto.  
 

§ 3º  O processo eleitoral obedecerá ao Regulamento das Eleições.  

 
b. Extraordinariamente,  nos demais  casos.  

 
Artigo 38- A Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária será convocada pelo 
Pres idente do Conselho Deliberat ivo,  ou pelo seu subst ituto legal,  at ravés de edital 

publicado na imprensa local,  com no mínimo 15 (quinze) dias  de antecedên c ia,  bem 
como afixada no quadro de aviso da SOREMA, e mediante o envio de correspondênc ias 
aos assoc iados t i tulares de cota parte patrimoniais .  
 

§ 1º  - No edital deverá constar a pauta de deliberações,  o local e hora da reunião.  
 

§ 2º  - A Assembléia Geral Extraordinária também poderá ser solic itada por 
requerimento dirigido ao Pres idente do Conselho Deliberat ivo,  ass inado por 1/15 (um 
quinze avos) dos assoc iados t i tulares de cotas partes  patrimoniais  que estejam em 

pleno gozo de seus direitos  es tatutários ,  e pelo Pres idente da Diretoria Execut iva.  
 

§ 3º  - O Pres idente do Conselho Deliberat ivo deverá convocar a Assembléia Geral 
Extraordinariamente no prazo de 10 (dez) dias  úteis  a contar do protocolo do pedido.  

Caso a convocação não ocorra no prazo ac ima,  o P res idente do Conselho Fiscal terá 
10 (dez) dias  úteis  para efet ivar a convocação solic itada.  
 

§ 4º  - Na hipótese de renúnc ia colet iva ou em caso de insufic iênc ia de conselheiros  
para a ins talação do Conselho Deliberat ivo,  será convocada no prazo de 10 (dez ) dias  
úteis ,  pelo Pres idente da Diretoria Execut iva ou pelo Pres idente do Conselho,  conforme 

o caso,  a Assembléia Geral Extraordinária a fim  de eleger os  membros faltantes para 
completar o mandato original .  
 

Artigo 39- Ins talada a Assembléia Geral Ordinár ia ou Extraordinária pelo Pres idente do 
Conselho Deliberat ivo,  será escolhido por ac lamação um assoc iado para pres idir a 
reunião,  que indicará outro assoc iado para secretário.  
 

Parágra fo único  - Na Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária para eleição dos 

cargos elet ivos,  os  t rabalhos serão conduz idos pelo Pres idente da Comissão Eleitoral,  
que terá a assessoria do Pres idente do Conselho Deliberat ivo.  
 

Artigo 40- Cons iderando o número de assoc iados de cotas partes  patrimoniais  
efet ivamente ex is tentes,  as  Assembléias  Gerais  func ionarão:  
 

I . Em primeira convocação com a presença de 2/3 dos assoc iados t i tulares 

de cotas partes  patrimoniais  ex is tentes.  
 

I I . Em segunda convocação com a presença da metade dos assoc iados 

t i tulares de cotas partes  patrimoniais  ex is tente s,  15 (quinze) minutos  

depois .  
 

I I I. Em terceira convocação,  15 (quinze) minutos  depois  da segunda 

convocação,  com qualquer numero dos assoc iados t i tulares de cotas 

partes  patrimoniais  proprietários  ex is tentes.  
 

§ 1º– Para as  deliberações a que se referem à alínea “b” (dest ituição  dos 
Adminis t radores),  alínea “e” (venda,  hipoteca e permuta de bens imóveis) e alínea “ f” 

(Alteração do Estatuto) do art igo 36,  serão ex igido o voto concorde de 2/3 (dois  terços) 
dos presentes a assembléia,  espec ialmente convocada para  tal fim,  ex igindo-se para 
sua ins talação um quorum mínimo de 1/15 (um quinze avos) dos sóc ios  t i tulares de 

cotas partes  patrimoniais .   
 

§ 2º  – Para deliberação a que se refere a alínea “c” (ex t inção da SOREMA) do art igo 

36,  será ex igido o voto concorde de  2/3 dos presentes na assembléia,  espec ialmente 
convocada para tal fim,  ex igindo-se para  sua ins talação um quorum  mínimo de 2/3 
(dois  terços),  dos sóc ios  t i tulares de cotas partes  patrimoniais .  

 
Artigo 41- Os membros da Diretoria Execut iva,  não poderão fa zer parte da mesa e nem 
votar sobre assuntos que lhes digam respeito,  sob pena de serem suspensos,  bem 

como a perda dos direitos  de votar e ser votado.  
 
Artigo 42- As alíneas “a” e “d” do art igo 36 serão deliberadas por maioria s imples de 

votos entre os  presentes.  
 

Artigo 43- A SOREMA manterá l ivro espec ial para regis t ro das atas das Assembléias  

Gerais  Ordinárias  ou Extraordinárias  e outro de presenças,  devendo ambos conter 
termos de abertura e encerramento e ser rubricado pelo Pres idente da Diretoria e 
Pres idente do Conselho Deliberat ivo.  
 



Artigo 44- O voto no caso de eleição poderá ser por ac lamação,  nominal ou secreto,  

conforme deliberar a maioria dos presentes,  observando -se,  todavia,  o disposto no 
parágrafo primeiro deste art igo.  
 

§ 1º  - Quando reunida para eleger os  membros efet ivos e suplentes do Conselho 

Deliberat ivo e o Pres idente e Vice-Pres idente da Diretoria Execut iva,  havendo mais  de 
uma chapa inscrita,  a eleição deverá ser,  obrigatoriamente,  pelo voto secreto.  
 

§ 2º  - A cada cota parte Patrimonial corresponderá um voto,  sendo que na ausênc ia do 
t i tular,  o direito de voto poderá ser exerc ido pelo cônjuge ou o dependente ac ima de 60 
anos,  mediante autorização por escrito e com firma reconhec ida do t i tular,  com a 

ident ificação e anotação na l is ta de  presença.  
 

§ 3º  - É vetado o voto por procuração.  
 

§ 4º  - Em todo processo eleitoral da SOREMA, na hipótese de empate,  prevalecerá 
como elemento de dec isão o tempo de permanênc ia cont ínua do assoc iado t i tular de 
cota parte patrimonial,  sendo eleita a chapa que tenha como candidato à Pres idênc ia,  o 

assoc iado mais  ant igo,  pers is t indo o empate,  o candidato mais  velho.  
 
Artigo 45 - Os resultados das Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária serão 

obrigatoriamente cons ignados em ata,  em l ivro próprio,  e comu nicado por escrito ao 
Conselho Deliberat ivo e à Diretoria,  no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
 

CAPÍTULO III 
 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 

Artigo 46- A Diretoria Execut iva é o órgão adminis t rat ivo da SOREMA que desempenha 
suas at ividades execut ivas através da atuação de seus membros,  sendo suas dec isões 

tomadas pela vontade da metade mais  um de seus integrantes presentes em cada 
reunião.  
 

§ 1º  - A Diretoria Execut iva será composta por:  
a.  Pres idente;   

b.  Vice-Pres idente;  

c. Secretário Geral;  

d.  Primeiro Tesoureiro;   

e. Segundo Tesoureiro;  

f. Diretor de Patrimônio e Obras;  

g . Diretor Soc ial;  

h. Diretor Esport ivo.  

 

§ 2º  - Para os cargos de Pres idente e Vice -Pres idente os candidatos deverão ser 
sóc ios  da categoria Proprietário ou Benemérito há mais  de 02 (dois) anos e para os 
cargos descritos  nos itens “c” a “h” os  assoc iados deverão ser sóc ios  da categoria 

Proprietário ou Benemérito,  ou ex -Sóc ios Proprietários  maiores de 60 (sessenta) anos 
que passaram à condição de dependentes.  
 

§ 3º  - Para o exerc íc io de qualquer cargo na Diretoria Ex ecut iva,  ou integrantes de 

Comissões Permanentes e Temporárias ,  será ex igida a apresentação de cert idão  que 
comprove que o mesmo não esta respondendo a processo por c rime doloso ou não 
tenha s ido condenado em processo dessa natureza,  em sentença judic ial t rans itada em 

julgado.  
 

§ 4º  - O Pres idente e o Vice-Pres idente da Diretoria Execut iva serão eleitos  em 

Assembleia Geral,  conforme art igo 37,  let ra “a”,  inc iso I,  e os  demais  membros serão 
indicados pelo Pres idente eleito,  nomeados e empossados pelo Conselh o Deliberat ivo.  
 

§ 5º  - O Pres idente eleito deverá,  obrigatoriamente até o mês de novembro,  fazer a 

indicação dos demais  membros da Diretoria Execut iva e enviar a relação dos nomes e 
seus respect ivos cargos para o Conselho Deliberat ivo a fim da nomeação e posse.  
 

§ 6º  - Se o Pres idente eleito,  por qualquer mot ivo não enviar ao Conselho Deliberat ivo 
a indicação dos demais  membros da Diretoria Execut iva no prazo est ipulado no 
parágrafo anterior (§ 5º),  a mesa diretora do Conselho Deliberat ivo fará a indicação  dos 

membros para na reunião de dezembro,  em plenário,  fazer a nomeação dos demais  
cargos,  menc ionados no art igo 46,  § 1º,  let ras  de “c” a “h”.  
 

Artigo 47- O mandato do Pres idente e do Vice-Pres idente será de 02 (dois) anos,  
ex t inguindo-se por ocas ião da posse da nova Diretoria,  permit ida reeleições .  
 

§ 1º :  Os demais  membros da diretoria execut iva terão mandato igual ao do Pres idente,  
podendo este,  no entanto,  a qualquer momento alterar sua composição mediante 
aprovação do Conselho Deliberat ivo.  
 

§ 2º: Quando o pres idente solic itar a subst ituição de algum membro da Diretoria 
Execut iva,  dentre os  c itados das let ras  “c” até “h” do § 1º do art igo 46,  o requerimento 
deverá constar o cargo e o nome do subst ituído e nome do subst ituto.  
 

Seção I 



 

Da Substituição, Renúncia e Vacância. 
 

Artigo 48 - É subst ituto do Pres idente,  o Vice-Pres idente.  
 

§ 1º  - O Pres idente ou o Vice-Pres idente poderá,  individualmente,  solic itar l icença de 
suas funções por,  no máximo, 30 (t rinta) dias ,  não renováveis ,  a não ser para 
comprovado t ratamento de saúde ou mot ivo relevante a ser cons iderado pelo Conselho 

Deliberat ivo.  
 

§ 2º  - As l icenças do Pres idente e do Vice-Pres idente serão jus t ificadas e comunicadas  

ao Conselho Deliberat ivo,  não podendo ser coinc identes.  
 

Artigo 49– Vago o cargo de Pres idente,  assumirá o Vice-Pres idente,  cuja vaga será 
preenchida pelo Conselho Deliberat ivo,  dentre seus integrantes,  por meio de escrut ínio 

secreto,  no prazo de 30 (t rinta) dias .  
 

§ 1º – Havendo vacânc ia s imultânea do Pres idente e Vice -Pres idente da Diretoria 

Execut iva,  o Pres idente e Vice-Pres idente do Conselho Deliberat ivo assumirão as 
cadeiras  vagas.  
 

§ 2º  - Os cargos descritos  no parágrafo 1º deste art igo serão ocupados até a realização 
de nova eleição de Pres idente e Vice -Pres idente,  devendo o Pres idente que assumir 
convocar no prazo de 30 (t rinta) dias ,  a Assembléia Geral Extraordinária para eleger o 

novo Pres idente e Vice-Pres idente que completarão o mandato.  
 

Seção II 
 

Da Responsabilidade e Impedimento 
 

Artigo 50 – Todos  os integrantes da Diretoria Execut iva,  eleitos  em Assembléia Geral 

ou nomeados pelo Conselho Deliberat ivo,  respondem pessoalmente pelos  prejuízos 
que causarem à SOREMA, quando comprovado o ato de má gestão,  quando violarem o 
Estatuto,  as  normas regulamentares e as leis  vigentes.  
 

§ 1º  - A Diretoria Execut iva prestará contas ao Conselho Deliberat ivo ao término de 
cada exerc íc io,  no final de seu mandato ou quando o Conselho Fiscal recomendar à 

Mesa do Conselho Deliberat ivo a necess idade dessa providênc ia.  
 

§ 2º  - A aprovação das contas dependerá de parecer favorável emit ido pelo Conselho 

Fiscal.  Aprovado as contas,  o Conselho Deliberat ivo exonerará os integrantes da 
Diretoria Execut iva de qualquer responsabil idade,  salvo por erro,  dolo,  fraude ou 
s imulação.  
 

§ 3º  - A Diretoria Execut iva é responsável pela execução do orçamento anual aprovado 
pelo Conselho Deliberat ivo.  
 

§ 4º - É vedado ao integrante da Diretoria Execut iva e aos Adjuntos,  pessoalmente ou 
por interposta pessoa jurídica,  part ic ipar de qualquer operação comerc ial com a 
SOREMA, sob pena de perda do cargo.  
 

Seção III 
 

Da Competência Geral 
 

Artigo 51 – A Diretoria Execut iva compete:  
 

I . Dirigir diretamente a soc iedade,  de acordo com este Estatuto,  Regimentos 

Internos,  Resoluções e Regulamentos;  

 

I I . Admit ir,  demit ir ou l icenc iar func ionários  e colaboradores,  fixando-lhes os 

salários ;  

 

I I I. Zelar pela moralidade e disc ipl ina dos sóc ios  nas dependênc ias da SOREMA;  

 

IV. Zelar pela moralidade e bom nome da SOREMA onde esta est iver 

representada;  

 

V. Promover por todos os meios o seu engrandec imento;  

 

VI. Decidir sobre os planos de todos os departamentos,  cujos  diretores  serão 

perante ela responsáveis ;  

 

VII. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto,  Regimento Interno,  Resoluções 

e Regulamentos dos demais  órgãos da SOREMA e das ent idades ofic iais ;  

 

VIII . Apurar as  faltas  comet idas pelos  sóc ios  e seus dependentes,  aplicando -lhes 

as respect ivas penalidades.  

 

IX.  Solic itar parecer das Comissões Permanentes e/ou Temporárias ;  



X. Sancionar o Regimento Interno,  resoluções e regulamentos,  após aprovação 

do Conselho Deliberat ivo;  

 

XI. Deliberar sobre admissão no quadro soc ial e sobre t ransferênc ia de t ítulo de 

cota parte patrimonial;  

XII. Aplicar pena a integrante do quadro soc ial ;  

 

XIII . Encaminhar ao Conselho Deliberat ivo relatório de ocorrênc ia envolvendo 

integrantes da Diretoria Execut iva,  do  Conselho Deliberat ivo e do Conselho 

Fiscal;  

 

XIV. Aprovar a polít ica de recursos humanos;  

 

XV. Executar o orçamento anual aprovado pelo Conselho Deliberat ivo;  

XVI. Manter e desenvolver at ividades soc iais ,  art ís t icas,  esport ivas,  recreat ivas,  

culturais  e c ívicas;  

 

XVII . Após parecer do Conselho Deliberat ivo,  aprovar minuta de acordos que a 

SOREMA pretenda celebrar com c lubes congêneres;  

 

XVII I. Fazer cumprir,  as  dec isões condenatórias  da Comissão de Sindicânc ia e 

Disc ipl ina,  conforme disposto no Regimento Interno;  

 

XIX. Respeitar,  cumprir e fazer cumprir as  normas cont idas em Leis  que 

autorizaram a doação de bens à SOREMA;  

 

XX. Elaborar balancetes mensalmente e balanço anual das contas,  para 

aprec iação do Conselho Fiscal e posterior aprovação do Conselho 

Deliberat ivo;  

 

XXI. Elaborar o cronograma de invest imentos em bens patrimoniais  e obras,  

submetendo-o à aprovação do Conselho Deliberat ivo;  

 

XXII . Fazer com que a SOREMA seja representada em atos para os quais  foi 

convidada;  

 

XXII I. Determinar a retomada e proceder à venda de t ítulos ,  nos casos previs tos  

neste Estatuto;  

 

XXIV. Disc ipl inar o ingresso na sede da SOREMA, bem como o uso das suas 

ins talações,  na forma disc ipl inada no presente estatuto,  regimento interno,  

regulamentos e resoluções;  

 

XXV. Manter atualizado o cadastro completo de todos os assoc iados;  

 

XXVI. Outorgar prêmios,  medalhas e diplomas mediante aprovação do Conselho 

Deliberat ivo;  

 

XXVII . Cobrar ingressos dos assoc iados,  dos dependentes e dos convidados,  

quando necessário,  para o fim de tornar exeqüíveis  determinadas 

at ividades soc iais ,  recreat ivas,  culturais  e esport ivas ;  

 

XXVII I. A Diretoria Execut iva poderá,  desde que previamente autorizada pelo 

Conselho Deliberat ivo,  c redenc iar autoridades e respect ivas famíl ias ,  

com as quais  a SOREMA tenha interesse em manter como 

freqüentadores independentemente da aquis ição do t ítulo.  
 

a . O credenc iamento não poderá ser superior a  12 meses,  ficando a 

critério da Diretoria Execut iva a prorrogação do credenc iamento 

por uma única vez de igual período.  
 

b. Os credenc iados estarão sujeitos  ao pagamento de todas as taxas 

previs tas  para assoc iados t i tular de cota parte patrimonial;  
 

c.  A falta de pagamento das taxas,  espec ialmente as de conservação 

e manutenção por 01 (um) mês,  ass im como o descumprimento de 

outras  dispos ições estatutárias  ou regulamentares,  importará no 

cancelamento da regalia concedida.  

 

XXIX. Recons iderar os  seus atos;  
 

XXX. Propor ao Conselho Deliberat ivo:  



a . Concessão de t ítulos  honoríficos e beneméritos ;  

b. Aplicação de penas na conformidade do art .  27;  

c.  Alteração e reforma de dispos ições estatutárias  e regulamentares;  

d. Aprovação de homenagem a sóc ios ,  dando nome a prédio ou 

espaço dentro do c lube.  

XXXI. Apresentar obrigatoriamente ao Conselho Deliberat ivo:  
 

a . A proposta orçamentária anual deverá ser encaminhada ao 

Conselho Deliberat ivo até o dia 10 (dez) de novembro de cada ano,  

para aprec iação e votação.  
 

b. Propostas para definir o valor do Título Patrimonial,  de Taxa de 

Transferênc ia,  taxa mensal de manutenção,  de contribuições 

extraordinárias ,  taxas pelos  serviços internos e locações,  

public idade interna e externa,  bem como, taxas esport ivas;  

 
c.  Aprovação das contas anualmente prestadas pela Diretoria 

Execut iva,  devidamente acompanhada de parecer do Conselho 

Fiscal,  até 30 de abri l  de cada ano;  
 

d. Aprovação de projetos  ident ificados no Plano de Obras e seus 

respect ivos orçamentos;  
 

e . Minuta de convênio a serem firmadas  com ent idades públicas e 

privadas;  
 

f.  Indicação dos nomes para os respect ivos cargos descritos  nas 

let ras  “c”,  “d”,  “e”,  “f”,  “g” e “h”,  do § 1º,  do Art igo 46.  
 

g. Medidas para sanar casos omissos neste Estatuto e nas normas 

regulamentares.  

 

h. Em toda reunião ordinária os  extratos  bancários  de toda 

movimentação financeira realizada pelo c lube,  além de boletos  e/ou 

outros  t ítulos  de cobrança que excedam o valor de 200 (duzentas) 

mensalidade vigentes à época do pagamento.  

 

i . Todo mês de julho e dezembro de cada ano as cert idões negat ivas 

de débitos  fiscais  Munic ipais ,  Estaduais  e Federais .  
 

§ 1º - A Diretoria fica invest ida dos mais  amplos poderes para prat icar todos os atos de 
gestão concernentes aos fins  e objet ivos da SOREMA, não podendo vender,  

compromissar,  hipotecar,  empenhar,  arrendar,  contrair emprést imos ou por qualquer 
forma, onerar os  bens da SOREMA, sem prévia autorização do Conselho Deliberat ivo.  
 

§ 2º  - A Diretoria se obriga a regis t rar em Ata todas as sessões Ordinária ou 
Extraordinária,  os  fatos  que porventura venham a ocorrer,  seu julgamento e desfecho,  
que possam após sua dec isão,  abrigar recursos junto ao Conselho Deliberat ivo,  que ao 

aprec iá-los ,  servir-se-á de cópia ou fotocópia da referida ata para conduz ir a 
deliberação.   
 

§ 3º  - A Diretoria Execut iva,  poderá até 02 (duas) vezes no ano em exerc íc io ut i l izar o 

l imite de 100 (cem) mensalidades para aquis ição de bens móveis  ou contratação de 
serviços,  não constantes do orçamento aprovado.  Ac ima do referido valor,  deverá a 
Diretoria Execut iva,  obter aprovação do Conselho Deliberat ivo.  

 
 

Seção IV 
 

Das Atribuições Gerais 
 

Artigo 52 - São atribuições gerais  dos integrantes da Diretoria Execut iva,  no âmbito de 
suas áreas de competênc ia:  
 

I . Planejar,  organizar,  executar,  coordenar e supervis ionar as  

at ividades que lhe são afetas;  
 

I I . Supervis ionar os  t rabalhos dos func ionários  e colaboradores sob 

sua orientação;  
 

I I I. Vis tar o comprovante de toda e qualquer despesa efetuada por sua 

Diretoria,  indicando a aplicação na área correspondente;  
 

IV. Fiscalizar o acesso às dependênc ias da SOREMA de pessoas 

estranhas ao quadro soc ial,  adotando as medidas cabíveis .  
 



V.  Emit ir convites  para ingresso de convidados às dependênc ias da 

SOREMA.  

 
Artigo 53 - O Regimento Interno da Diretoria Execut iva,  bem como o Regulamento 
Geral,  aprovados pelo Conselho Deliberat ivo regularão seu func ionamento,  o exerc íc io 

dos poderes,  as  at ribuições,  obrigações e competênc ias  de seus membros.  
 

Seção V 
 

Da Competência e Atribuições Específicas dos  
 

Membros da Diretoria Executiva 
 
 

Artigo 54 - Ao Pres idente compete:  
 

I . Representar a SOREMA, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, 

especialmente para receber citação, podendo outorgar procuração pública ou 

particular. 
 

I I . Superintender,  orientar,  supervis ionar e fiscalizar os  t rabalhos 

desenvolvidos pelos  demais  Diretores;  
 

I I I. Criar,  nomear,  ex t inguir e exonerar os  integrantes de Comissões 

Permanentes e Temporárias ;  
 

IV. Convocar e pres idir as  reuniões da Diretoria Execut iva;  
 

V. Contratar com terceiros ,  a execução de serviços técnicos ou 

adminis t rat ivos,  observando o orçam ento vigente;  
 

VI. Autorizar as  despesas previs tas  no orçamento e ordenar os  

respect ivos pagamentos;  
 

VII. Autorizar os  Diretores a aplicarem as dotações orçamentárias  no seu 

setor,  ordenando com o 1º Tesoureiro  ou 2º Tesoureiro os  

respect ivos pagamentos;  

 

VIII . Rubricar todos os l ivros  da SOREMA, relat ivos à Diretoria Execut iva,  

e ass inar as  Atas de reuniões da Diretoria;  
 

IX. Assinar,  com os Diretores,  os  documentos de suas áreas de 

competênc ia.  
 

X. Admit ir,  suspender ou demit ir func ionários  e colaboradores;  
 

XI. Emit ir convites  espec iais ;  
 

XII. Assinar,  juntamente com o Secretário Geral ,  os  diplomas das 

diversas categorias  que integram o quadro soc ial;  
 

XIII . Assinar,  com o Pres idente do Conselho Deliberat ivo,  os  diplomas 

honoríficos e beneméritos ;  
 

XIV. Assinar,  com o 1º Tesoureiro ou o 2º Tesoureiro,  na ausênc ia do 1º 

tesoureiro,  todos os atos e documentos que envolvam transações  

patrimoniais  ou responsabil idade financeira,  contábil e bancária,  

inc lus ive cheques e t ítulos  de crédito;  
 

XV. Propor ao Conselho Deliberat ivo a subst ituição de Diretores,  quando 

necessário;  
 

XVI. Delegar competênc ia para que um Diretor exerça temporariamente 

atribuições de outra Diretoria;  
 

XVII . Autorizar execução de obras aprovadas pelo Conselho Deliberat ivo;  
 

XVII I. Autorizar tomada de preços,  concorrênc ia ou l ic itação para prestação  

de serviços,  contratação de obras ou aquis ição de materiais ;  
 

XIX. Prestar por escrito e dentro do prazo, as informações solicitadas pelo 

Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal. 
 

XX.  Delegar poderes e nomear comissões para fins  específicos;  
 

§ 1º São Comissões Permanentes e Temporárias  da área de competênc ia da Diretoria 

Execut iva a Comissão de Sindicânc ia e Disc ipl ina.  
 

§ 2º  - As Comissões menc ionadas no §1º terão estrutura,  composição e organização 

estabelec idas em regulamento próprio proposto pela Diretoria Ex ecut iva e submet idas 
ao Conselho Deliberat ivo.  
 

Artigo 55 - Ao Vice-Pres idente compete:  
 



I . Subst ituir o Pres idente em suas ausênc ias,  l icenças ou impedimentos 

legais .  
 

I I . Assumir o cargo de Pres idente em caso de vacânc ia,  na forma 

indicada no art igo 49.  
 

I I I. Auxil iar o Pres idente em todas as suas atribuições estatutárias .  

.  
Artigo 56 - Ao Secretário Geral compete:  
 

I . Supervis ionar os  t rabalhos afetos  à Secretaria,  inc lus ive,  elaborar,  

controlar,  regis t rar e arquivar os  atos ofic iais  da Pres i dênc ia e da 

Diretoria Execut iva.  
 

 

I I . Providenc iar a convocação dos Diretores e elaborar a agenda para as 

reuniões da Diretoria Execut iva,  supervis ionando a redação e lavratura 

das atas,  cujas  cópias serão encaminhadas imediatamente à 

pres idênc ia do Conselho Deliberat ivo;  
 

I I I. Providenc iar a emissão de documentos decorrentes das deliberações 

da Diretoria Execut iva e ass inar os  expedientes e correspondênc ias;  
 

IV. Assinar,  com o Pres idente,  os  diplomas dos sóc ios  patrimoniais ;  
 

V. Manter controle da documentação dos integrantes do quadro soc ial;  
 

VI.  Supervis ionar,  orientar e fiscalizar os  serviços das portarias ,  no 

âmbito de sua competênc ia;  
 

VII. Coordenar a consolidação dos relatórios  de at ividades da Diretoria 

Execut iva;  
 

Artigo 57 - Ao Primeiro Tesoureiro compete:  
 

I . Supervis ionar os  t rabalhos afetos  à t esouraria e à contabil idade;  
 

I I . Assinar,  juntamente com o Pres idente,  os  documentos de natureza 

financeira e bancária;  
 

I I I. Controlar a pos ição de caixa e aplicações financeiras ;  
 

IV. Coordenar a elaboração e aplicação do orçamento anual,  

acompanhando a sua execução;  
 

V. Controlar a arrecadação;   
 

VI. Supervis ionar a elaboração dos balancetes e balanços;  
 

VII. Ter sob sua guarda e responsabil idade,  todos os valores em espéc ie 

pertencentes à SOREMA;  
 

VIII . Elaborar os  Balancetes Mensais  e o Balanço Geral anual,  

submetendo-os a aprec iaç ão da Diretoria Execut iva e aprovação do 

Conselho Deliberat ivo,  até 15 (quinze) dias  após a sua realização;  
 

a . Elaborar separadamente balancete mensal referente aos eventos 

realizados na SOREMA.  
 

IX. Depositar em estabelec imentos bancários  indicados pela Diretor ia 

Execut iva,  e em contas apropriadas,  as  importânc ias  arrecadadas.  
 

a . Obrigatoriamente,  deverá os referidos depós itos  serem realizados 

de forma nominal à SOREMA.  
 

X. Tomar medidas cabíveis  para cobrança ou arrecadação de quaisquer 

créditos  da SOREMA em conjunt o com o Pres idente;  
 

Parágra fo único  - O Tesoureiro não poderá deixar o cargo sem prévia prestação de 

contas ao Conselho Fiscal.  Não o fazendo,  seu sucessor procederá à prestação de 
contas,  com a ass is tênc ia do Pres idente e do Vice -Pres idente,  lavrando-se termo em 
02 (duas) vias ,  das quais  a primeira ficará no arquivo da Diretoria e outra encaminhada 

ao Conselho Fiscal.  
 
Artigo 58 - Ao Segundo Tesoureiro compete:  
 

I . Auxil iar o Primeiro Tesoureiro em suas at ividades;  
 

I I . Subst ituir o Primeiro Tesoureiro  em sua ausênc ia e impedimentos 

legais .   
 

Artigo 59 - Ao Diretor de Patrimônio e Obras compete:  
 

I . Manter controle e cadastro dos bens patrimoniais ,  zelando pela sua 

conservação e guarda;  



I I . Supervis ionar e controlar os  serviços de compras,  o almoxarifado 

geral e os  depós itos ;  
 

I I I. Supervis ionar o uso dos bens patrimoniais  que estejam sob a 

responsabil idade de concess ionários .  
 

IV. Planejar e supervis ionar a execução das obras e serviços de 

manutenção,  reparos e reformas,  executados por empreiteiros  e 

empresas contratadas,  ou realizados diretamente pela SOREMA;  
 

V. Cumprir e supervis ionar a execução do Plano Diretor de Obras e 

Invest imentos;  
 

VI. Elaborar,  à vis ta de projetos  os orçamentos fís ico -financeiros  e os 

cronogramas de edificações e obras a serem executadas,  

submetendo-os à aprovação da Diretoria Execut iva;   
 

VII. Planejar e executar as  operações internas e externas que envolvam 

serviços de t ransporte,  zeladoria,  jardinagem, segurança (fís ica e 

patrimonial),  portarias ,  lavanderia e apoio aos esportes ;  
 

VIII . Supervis ionar o uso e ins talações dos serviços de som, imagem, 

telecomunicações e informát ica;  
 

IX. Supervis ionar as  dependênc ias e ins talações cedidas a terceiros ,  

verificando o uso dos equipamentos,  móveis  e utensíl ios ;  
 

X. Supervis ionar os  serviços de portaria,  segurança patrimonial,  

vigi lânc ia e de guarda-vidas.  
 

Artigo 60 – Ao Diretor Soc ial e Cultural compete:  
 

XI. Propor à Diretoria Execut iva o calendário anual de eventos e 

fes t ividades;  
 

XII. Planejar,  organizar e promover os  eventos soc iais ,  art ís t icos e 

recreat ivos;  
 

XIII . Colaborar na organização dos eventos promovidos pelas  outras  

Diretorias ;  
 

XIV. Auxil iar na fiscalização dos serviços de portaria,  bares e lanchonetes,  

durante os eventos;  
 

XV. Assessorar os  integrantes da Diretoria Execut iva em assuntos de 

relações públicas,  soc iais  e culturais ;  
 

XVI. Planejar,  organizar e promover at ividades culturais ,  tais  como 

expos ições,  cursos,  concertos ,  aulas ,  pales tras  e debates;  
 

XVII . Planejar,  organizar e adminis t rar o Centro Pró -Memória da SOREMA.  
 

XVII I. Representar a SOREMA em solenidades e atos soc iais  e culturais ,  na 

ausênc ia do Pres idente em exerc íc io,  ou por des ignação deste;  
 

XIX. Assinar,  com o Pres idente da SOREMA, a correspondênc ia de 

natureza estritamente soc ial e cultural.  
 

XX. Dirigir os  serviços prestados aos assoc iados,  freqüentadores da 

SOREMA e demais  dependentes,  para as at ividades culturais  e 

soc iais ,  inc lus ive as de bares e lanchonetes;  
 

XXI. Orientar e superintender os  serviços prestados pelos  concess ionários ;  
 

XXII . Captar anunc iantes para os veículos  de comunicação da SOREMA;  
 

XXII I. Coordenar e supervis ionar a elaboração dos informat ivo s,  bolet ins ,  

jornais ,  revis tas ,  web s ites  e outros  meios de comunicação;  
 

XXIV. Assessorar os  integrantes da Diretoria Execut iva no contato com os 

órgãos de comunicação locais  e regionais ;  
 

XXV. Submeter à Diretoria Execut iva proposta de uso dos espaços internos 

e ex ternos da SOREMA para public idade;  
 

XXVI. Obter patroc ínio para os eventos soc iais ,  recreat ivos,  culturais  e 

esport ivos da SOREMA.  

 
Artigo 61 - Ao Diretor Esport ivo compete:  
 



I . Planejar,  organizar e supervis ionar os  eventos,  compet ições e 

at ividades que venham ser definidos pela Diretoria Execut iva e 

at ribuídos à sua área de competênc ia.  
 

I I . Supervis ionar o cumprimento do regulamento e atos  normat ivos das 

áreas e setores de competênc ia de sua Diretoria.  
 

I I I. Submeter à Diretoria Execut iva proposta de patroc ínio dos evento s a 

serem realizados na sua área de competênc ia.  
 

IV. Supervis ionar os  serviços de secretaria,  que deverá manter atualizado 

o cadastro dos sóc ios  prat icantes das diversas modalidades de 

esportes ,  jogos e at ividades de sua Diretoria,  bem como de todo o 

material  empregado na prát ica dos esportes  sob seu controle.  
 

V. Representar a SOREMA junto às ent idades ofic iais ,  na ausênc ia ou 

impedimento do Pres idente,  ou por delegação deste;  
 

VI. Assinar com o Pres idente a correspondênc ia de natureza estritamente 

esport iva;  
 

VII. Indicar à Diretoria Execut iva os nomes dos sóc ios  qualificados para 

const ituírem delegações esport ivas;  
 

VIII . Dirigir o quadro de func ionários  e colaboradores que exerçam funções 

l igadas ao Departamento Esport ivo;  
 

IX. Sugerir à Diretoria Execut iva o horário de func iona mento das diversas 

seções esport ivas;  
 

X. Propor e regulamentar o func ionamento de cursos e ins t ruções,  para 

assoc iados,  nas áreas esport ivas e recreat ivas;  
 

XI. Propor à Diretoria a des ignação de pessoas ou comissões que 

aux il iem na difusão e fiscalização referente ao func ionamento do 

Departamento;  
 

XII. Dirigir os  serviços prestados aos Assoc iados e freqüentadores da 

SOREMA e demais  dependentes referentes às at ividades esport ivas;  
 

XIII . Promover e supervis ionar campeonatos,  compet ições e at ividades 

esport ivas,  com a confecção e o cumprimento de tabelas  e seus 

regulamentos aprovados pela Diretoria Execut iva.  

 

CAPÍTULO IV 
 

Do Conselho Deliberativo 
 

Artigo 62- O Conselho Deliberat ivo é o órgão colegiado de representação e 
manifes tação colet iva,  com funções normat ivas,  fiscali zadora,  orientadora e consult iva,  

integrado por conselheiros  eleitos  pela Assemblé ia Geral ,  marcada para a primeira 
quinzena de outubro,  atendendo aos dispostos nos art igos 35,  inc iso II,  Art igo 36,  let ra 
“a” e Art igo 37,  let ra “a” inc iso II.  
 

Artigo 63- O Conselho Deliberat ivo será composto por 21 (vinte e um) membros 
efet ivos,  e por 15 (quinze) membros suplentes,  com mandato de 6 (seis) anos e eleitos  
em chapa completa juntamente com o Pres idente e o Vice -Pres idente da diretoria 

execut iva at ravés de Assembléia Geral Ordinária marcada para o período de 01 a 15 de 
outubro a cada 2 (dois) anos,  conforme disposto no Estatuto Soc ial.  
 

§ 1º - A Diretoria do Conselho Deliberat ivo é composta por:  a) Pres idente;  b) Vice -
Pres idente;  c ) Primeiro Secretário;  d) Segundo Secretário,  eleitos  pelos  conselheiros  
efet ivos presentes na primeira reunião ordinária do mês de janeiro,  após a eleição da 

chapa completa.  
 

§ 2º - A composição do Conselho Deliberat ivo será renovada em um terço (1/3) a cada 

2 (dois ) anos,  inc lus ive quanto aos membros suplentes,  ou,  até o preenchimento de 
vagas ex is tentes  nos outros  2/3 (dois  terços).  
 

§ 3º - Para determinar o conselheiro que deixará o cargo,  para efeito de renovação de 
1/3 (um terço),  levar-se-á em cons ideração o venc imento do mandato,  o pedido de 
afastamento e as faltas  injus t ificadas.  
 

§ 4º  - Obedec ida a ordem do parágrafo anterior,  o Conselho Deliberat ivo apresentará a 

l is ta dos conselheiros  a serem subst ituídos,  inc lus ive dos suplentes.  
 

§ 5º - Para determinar os  Conselheiros  suplent es a serem subst ituídos levar-se-á em 
cons ideração os mesmos critérios  dos conselheiros  efet ivos.  
 

§ 6º  - Deverá ser atentado para os parágrafos supra descritos  deste art igo,  quando da 

escolha dos membros do Conselho Deliberat ivo.  
 



Artigo 64- O Conselho Deliberat ivo terá normas para seu func ionamento definidas no 

Regimento Interno,  com poderes para dec idir e deliberar,  entre outras ,  sobre as 
seguintes questões:  
 

I . Votar e aprovar as  alterações do Estatuto Soc ial propostas por seus 

membros ou encaminhadas pela  Diretoria Execut iva para submissão à 

Assembléia Geral Extraordinária,  convocada para este fim,  sempre 

com voto favorável de maioria s imples.  
 

I I . Fixar valor do t ítulo patrimonial,  taxa de manutenção mensal,  demais  

taxas e quaisquer contribuições mediante pro posta da Diretoria 

Execut iva.  
 

I I I. Deliberar e aprovar sobre o relatório da Diretoria Execut iva o balanço 

da SOREMA, demonstrações financeiras  (receitas  e despesas),  com 

parecer favorável do Conselho Fiscal.  
 

IV. Julgar os  recursos interpostos pelos  assoc iados con tra dec isões da 

Diretoria Execut iva,  reduz indo,  aumentando ou anulando a pena,  

inc lus ive reabil i tar o assoc iado.  
 

V. Conceder t ítulo de sóc io Honorários  ou Benemérito.  Após a aprovação 

dos t ítulos ,  os  sóc ios  Beneméritos e Honorários receberão o diploma 

especial, em sessão solene conjunta da Diretoria Executiva com o Conselho 

Deliberativo. 
 

VI. Aprovar projetos  de regimentos internos encaminhados pela Diretoria 

Execut iva.  
 

VII. Dest ituir os  mandatos das comissões criadas pela Diretoria Execut iva 

que atentarem contra es t e Estatuto,  mediante aprovação de 2/3 (dois  

terços) dos conselheiros  presentes.  
 

VIII . Aplicar penalidades aos membros da Diretoria Execut iva em exerc íc io,  

em caso de infração estatutária ou regimental.  
 

IX. Aplicar penalidades aos membros da Diretoria Execut iva com  mandato 

findo,  cujas  contas hajam s ido rejeitadas em virtude de 

irregularidades,  comet idas no exerc íc io de suas funções de diretor,  

sem prejuízo de outras  sanções legais .  
 

X. Const ituir comissões de s indicânc ia interna e de auditoria nos diversos 

departamentos.  
 

XI. Convocar a Diretoria Execut iva e o Conselho Fiscal nos casos 

previs tos  neste Estatuto.  
 

XII. Autorizar a emissão de novos t ítulos  de sóc io contribuinte 

permiss ionário,  fixando sua quant idade,  valor nominal,  condições de 

pagamento mediante proposta da Diret oria Execut iva.  
 

XIII . Indicar,  aprovar e dar posse aos membros do Conselho Fiscal.  
 

XIV. Criar,  indicar e aprovar a const ituição de comissões espec iais  de 

qualquer natureza.  
 

XV. Aprovar e dar posse aos membros da diretoria execut iva indicados 

pelo Pres idente,  descritos  nas let ras  “c” até “h”,  do § 1º do Art igo 46.  

A aprovação dos nomes será dada na primeira reunião ordinária de 

novembro após a eleição e a posse,  no quinto dia út i l  do mês de 

janeiro.  
 

XVI. Deliberar sobre os casos omissos e interpretar o presente Estatuto.  
 

§ 1º  – Nos casos de sua competênc ia,  o Conselho Deliberat ivo é soberano nas 
dec isões que adotar,  podendo,  no entanto,  revê -las  mediante recursos contra as  

mesmas e dentro do prazo de 20 (vinte) dias ,  que forem interpostos pela Diretoria 
Execut iva,  pelos  membros da mesa do Conselho Deliberat ivo ou de pelo menos 2/3 
(dois  terços) de seus membros presentes.  
 
 

§ 2º - As penas que se referem os inc isos VIII e IX serão de suspensão e perda do 
direito de votar e ser votado.  

 
Artigo 65 – Compete ao Pres idente do Cons elho Deliberat ivo: - 
 

I . Convocar a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária,  as  reuniões 

ordinárias  e ex traordinárias  do Conselho Deliberat ivo.  
 

I I . Pres idir as  reuniões do Conselho Deliberat ivo,  ass inar o l ivro de atas 

e as correspondênc ias.  



 

I I I. Nomear e dar pos se aos membros das comissões criadas.  
 

IV. Proferir voto de desempate nas votações tomadas pelo Conselho.  
 

V. Assumir a adminis t ração da SOREMA em caso de dest ituição ou 

renúnc ia do Pres idente e do Vice-Pres idente da Diretoria Execut iva,  

convocando a Assembléia Geral Extraordinária para,  dentro do prazo 

máximo de 30 dias ,  realizar a eleição de novo  Pres idente e Vice-

Pres idente para completar o mandato.  
 

VI. Cumprir e fazer cumprir esse Estatuto,  os  Regimentos e Resoluções 

do Conselho Deliberat ivo.  
 

 

VII. Colocar à dispos iç ão dos conselheiros ,  cópias  dos DOAR e dos 

balanços,  demonstrat ivo das contas de rece itas  e despesas,  tudo 

acompanhado de parecer do Conselho Fiscal,  bem como das 

comissões espec iais  const ituídas quando for o caso.  
 

VIII . Ins talar as  reuniões do Conselho Deliberat ivo no horário es t ipulado na 

convocação,  a part ir do momento em que der “quórum” mínimo de 11 

(onze) membros efet ivos ou suplentes.  

 
Artigo 66– Compete ao Vice-Pres idente do Conselho Deliberat ivo:  
 

I .   Aux il iar o pres idente do Conselho Deliberat ivo e subst ituí-lo em suas 

ausênc ias ,  l icenças  ou impedimentos.  
 

I I .   Convocar a Assembléia Geral ou Conselho Deliberat ivo na forma 

previs ta neste Estatuto ou quando o seu pres idente não o fizer,  nas 

datas e prazos pelos  mesmos fixados.  

 
Artigo 67– Compete ao primeiro s ecretário e,  na ausênc ia ou impedimento deste,  ao 

segundo secretário,  do Conselho Deliberat ivo:  
 

I .   Secretariar as  reuniões,  lavrar as  respect ivas atas,  ass inando -as 

conjuntamente com o pres idente do Conselho Deliberat ivo.  
 

I I .   Redigir e encaminhar as  correspondênc ias do Conselho Deliberat ivo.  
 

I I I.   Manter atualizado a relação dos nomes dos conselheiros  com direito ao 

exerc íc io do mandato.  
 

IV.   Manter em arquivos,  todos os documentos recebidos e expedidos,  

pareceres das comissões,  atas  das reuniões e todos os demai s  

documentos.  
 

V.   Fixar e c lass ificar por assunto,  por ordem cronológica,  as  dec isões do 

Conselho Deliberat ivo e de suas comissões const ituídas.  

 

Artigo 68– Na ausênc ia ou impedimento do Pres idente e do Vice -Pres idente do 
Conselho Deliberat ivo,  os  t rabalhos  das reuniões já convocadas,  serão abertas  pelo 
primeiro secretário e a seguir o plenário ac lamará dentre os  conselheiros  presentes um 

pres idente ‘ad hoc ’.  
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

Do Conselho Fiscal 
 

Artigo 69- O Conselho Fiscal é o órgão da adminis t ração responsá vel pela fiscalização 

permanente das at ividades da SOREMA e compor -se-á de 3 (t rês) membros efet ivos e 
3 (t rês) membros suplentes,  indicados e empossados pelo Conselho Deliberat ivo,  com 
mandato de 2 (dois) anos e sua finalidade será a de examinar a contabi l idade,  

demonstrat ivos mensais ,  balanço e orçamento anual,  relatórios  financeiros  e matérias  
afins ,  dando pareceres conc lus ivos finais .  
 
 

§ 1º - Somente poderão ser indicados para essa função sóc ios  proprietários  de cota 

parte patrimonial com no mínimo 2 (dois) anos de permanênc ia cont ínua no quadro 

assoc iat ivo,  devendo ser pelo menos um dos membros efet ivos,  obrigatoriamente,  

formado em economia ou c iênc ias  contábeis  ou ainda contabil idade,  e os  demais  

membros,  inc lus ive os suplentes,  conhecedores da área financeira.   
 

i . Não poderá ser indicado para essa função,  membro que possuir parentesco 

de até o 3º grau com membros da Diretoria Execut iva,  nem ser membro 

efet ivo ou suplente do Conselho Deliberat ivo ou membro eleito ou indicado da 

Diretoria Execut iva.  
 



§ 2º  - O Conselho Deliberat ivo deverá fazer a indicação e nomeação dos membros 

efet ivos e suplentes no mês de novembro,  no ano das eleições,  e os  indicados deverão 

confirmar a aceitação do cargo no mesmo prazo.   
.   

§ 3º  - A posse ocorrerá juntamente com a Diretoria Execut iva e Conselho Deliberat ivo 

no quinto dia út i l  do mês de janeiro após a eleição.  
 

§ 4º  - O conselho fiscal terá um pres idente e um secretário que serão eleitos  por seus 

membros efet ivos na primeira reunião ordinária que se realizar no iníc io d e cada 
gestão.  
 

§ 5º  - Compete ao Conselho Fiscal comunicar ao Conselho Deliberat ivo qualquer 

irregularidade adminis t rat iva verificada nas contas,  l ivros ,  balanços e demais  
documentos fiscais ,  sob pena de responder solidariamente com os órgãos a que 
compete fiscalizar.  
 
 

§ 6º  - O Conselho Fiscal terá autonomia própria e poderes para solic itar a Diretoria 
Execut iva todo e qualquer documento necessário para exercer sua função.  
 

§ 7 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente até o dia 15 de cada mês,  para 
elaboração dos pareceres c itados neste Estatuto como sendo de sua competênc ia.  

Extraordinariamente quando convocado pelo seu Pres idente ou pelo Pres idente do 
Conselho Deliberat ivo.  A ata dos t rabalhos e os pareceres serão lavrados em l ivros  
próprios .  As reuniões deverão ser realizadas na sede da SOREMA.  
 

§ 8 - O Conselho Fiscal es tará automat icamente dissolvido no caso de vacânc ia de 04 
(quatro) ou mais  membros entre efet ivos e suplentes,  já que o Conselho Fiscal prec isa 

da presença mínima de 03 (t rês) membros para deliberar.  
 

§ 9 – Havendo a necess idade por qualquer mot ivo de descumprimento deste Estatuto 
ou funções,  os  membros do Conselho Fiscal poderão ser dest ituídos pelo Conselho 

Deliberat ivo a qualquer momento,  devendo os subst itutos  ser indicados no p razo de 20 
(vinte) dias  pelo Conselho Deliberat ivo para análise e aprovação dos nomes indicados.  
Aplica-se a mesma regra em caso de dissolução.   
 

§ 10 - As dec isões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos,  sendo 
obrigatória a jus t ificação do voto venc ido e a presença de no mínimo 3 (t rês) membros 

efet ivos,  ou suplente.  
 

Artigo 70–O Conselho Fiscal terá normas e suas funções definidas no Regimento 

Interno.  
 

TÍTULO IX 
 

DAS CONDIÇÕES PARA A ALTERAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES  
 

ESTATUTÁRIAS E PARA A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 
 

 

Artigo 71- Para as alterações do Estatuto Soc ial,  ex ige -se a presença em Assembléia 
Geral,  de:  
 
 

I. Em primeira convocação com a presença de 2/3 dos assoc iados t i tulares 

de cotas partes  patrimoniais  ex is tentes.  

 

II. Em segunda convocação com a presença da metade dos assoc iados 

t i tulares de cotas partes  patrimoniais  ex is tentes,  15 (quinze) minutos 

depois .  

 

III. Em terceira e últ ima convocação,  15 (quinze) minutos depois  da segunda 

convocação,  com voto concorde de 2/3 (dois  terços) dos presentes à 

assembléia,  espec ialmente convocada para tal fim,  ex igindo -se para 

sua ins talação um quorum mínimo de 1/15 (um quinze avos) dos 

sóc ios  t i tulares de cotas partes  patrimoniais .   

Artigo 72– Verificada a necess idade da reforma ou alteração do Estatuto,  será 
apresentada ao Pres idente do Conselho Deliberat ivo,  a respect iva proposta 

fundamentada.  
 

§ 1º - O Conselho Deliberat ivo aprec iará a proposta e,  desde que a aprove,  des ignará 

uma comissão de t rês  ou mais  membros para a elaboração da reforma ou alteração 

sugerida,  dentro do prazo determinado.   
 

§ 2º - Aprovada a proposta de reforma do Estatuto Soc ial pelo Conselho Delib erat ivo,  
será convocada Assembléia Geral para votação e,  se aprovada,  incorporada ao tex to 
original.  

 
Artigo 73- A SOREMA somente será dissolvida em caso de insuperáveis  dificuldades 
na consecução de seus objet ivos,  mediante aprovação em Asse mbléia Geral 

Extraordinária espec ialmente convocada para tal fim,  obrigatoriamente na forma da 



let ra “c ” do art igo 36 combinado com o art igo 38 deste Estatuto,  n a forma dos inc isos 

do art igo 71,  e quórum mínimo do art igo 40,  §2º.  
 

Artigo 74- Dissolvida a SOREMA, o remanescente do seu patrimônio líquido,  depois  de  

deduz idas as cotas partes  patrimoniais  previs tas  no parágrafo único do art .  56 do Novo 
Código Civi l ,  será dest inado à res t ituição aos t i tulares das cotas partes  patrimoniais ,  a 
t ítulo de atualização do valor das contribuições que t iverem prestado ao patrimônio da 

SOREMA, nos termos do parágrafo primeiro do art igo 61 do Novo Código Civi l .  
 

Artigo 75- A s imples posse do t ítulo patrimonial da cota parte patrimonial,  sem o 
cumprimento das normas estatutárias ,  não dá o direito a part ic ipar do rateio patrimonial 

no caso de dissolução da SOREMA.  
 

TÍTULO X 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 76- Não será permit ida a coex is tênc ia de parentes até 3º grau,  inc lus ive afins ,  
na Diretoria,  no Conselho Deliberat ivo e Conselho Fiscal.  
 

Artigo 77- Não poderão ser admit idos como empregados da SOREMA, os parentes 
consangüíneos e afins ,  até o 3º grau,  os  membros da Diretoria Execut iva e do 
Conselho Deliberat ivo e Conselho Fiscal.  
 

Artigo 78 - O assoc iado de cota parte patrimonial que prestar serviços à SOREMA, 
com vínculo empregat íc io ou concess ionário,  não poderá exercer o direito de ser 

votado para ocupar cargos elet ivos,  enquanto  vigorar o contrato de t rabalho ou de 
concessão.  
 

Artigo 79- Os assoc iados não são responsáveis  pelas  obrigações contraídas pela 

SOREMA.  
 

Artigo 80- Os membros da Diretoria não respondem pessoalmente pelas  obrigações 

que contraírem em nome da SOREMA na prá t ica legít ima de ato regular de sua gestão,  
mas,  são efet ivamente responsáveis  por omissões ou pela prát ica de atos contrários  as 
normas da SOREMA que executarem no exerc íc io das funções que lhes forem 

atribuídas.  
 

Artigo 81- Nenhum membro da Diretoria Execut iva,  Conselho Deliberat ivo ou  

Conselho Fiscal poderá,  direta ou indiretamente,  depois  de eleito,  realizar com a 
SOREMA contratos  de natureza comerc ial ou de prestação de serviços de qualquer 
natureza,  sem que haja tomada de preços e autorização da Dire toria Execut iva e 

anuênc ia do Conselho Deliberat ivo.  
 

§ 1º- Os membros de quaisquer dos Órgãos da Assoc iação,  não serão remunerados,  
por qualquer t ítulo ou forma.  

 
Artigo 82 - O exerc íc io fiscal compreenderá o período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano,  quando proceder-se-á ao levantamento do balanço geral e 

inventário,  para os fins  previs tos  neste Estatuto.  
 
Artigo 83- A SOREMA manterá,  em complemento ao presente Estatuto,  um Regimento 

Interno Geral,  o Regimento da Diretoria Execut iva,  do Conse lho Deliberat ivo,  do 
Conselho Fiscal e o Regulamento das Eleições.   
 

§ 1º - A Diretoria poderá elaborar outros  regulamentos internos,  desde que não 
contrarie o presente Estatuto e submet idos à aprec iação e autorização do Conselho 
Deliberat ivo.  

 
Artigo 84- A SOREMA não será responsabil izada por danos ou prejuízos sofridos pelos  
assoc iados à qualquer t ítulo,  espec ialmente em decorrênc ia de estac ionamento de 

veículos ,  ass im como por bens e objetos  pessoais  depos itados em armários  da 
assoc iação.  
 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Artigo 85– Ressalvadas as dispos ições legais  então vigentes,  os  casos omissos no 

presente Estatuto,  serão resolvidos pelo Conselho Deliberat ivo,  observando este os 
princ ípios  gerais  de direito e os  usos e costumes.  
 

Artigo 86 - A Diretoria Execut iva deverá providenc iar,  imediatamente após a aprovação 
deste Estatuto,  sua impressão gráfica e a conseqüente dis t ribuição aos assoc iados que 
o requerer.  

 
Artigo 85 - Feita a devida revisão e adaptações ao tex to es tatutário aprovado em data 
de 22 de maio de 2015 e feitas  nos termos da nova lei c ivi l ,  ficam revogadas as 

dispos ições contrárias .  
 
Artigo 86 – Este Estatuto foi reformado e aprovado pelo Conselho Deliberat ivo na 

reunião do dia 03 de julho de 2.017 e votado e aprovado na Assembléia Geral 
Extraordinária do dia 10 de agosto de 2.017 entrará em vigor na data da averbação 
deste no Regis t ro Civi l  das Pessoas Jurídicas desta Comarca.  


