
Art. 60. O Conselho Deliberativo, eleito pela Assembléia Geral, deverá ser 

constituído apenas por associados proprietários e proprietários remidos, 

associados do INTERNACIONAL há pelo menos 01. ano, e será formado por: 

07 conselheiros permanentes, com 03 suplentes; 

14 conselheiros transitórios, com 07 suplentes; 

Parágrafo Único.  O mandato dos conselheiros transitórios será de 03 anos. 

Art. 61. Só poderão ser eleitos para o Conselho Permanente, os associados 

proprietários e proprietários remidos que forem associados do INTERNACIONAL 

há pelo menos 5 (cinco) anos antes da data de eleição, e que atender as 
condições previstas no artigo 50  deste Estatuto e, ainda, preencher um dos 
requisitos abaixo: 

Ter exercido o cargo de presidente do Conselho Deliberativo; 

Ter sido presidente da Diretoria administrativa; 

111 Ter pertencido ao Conselho Deliberativo, no mínimo, por 2 (dois) mandatos. 

Art.62. Para se eleger conselheiro permanente, o candidato deverá se inscrever 

individualmente na secretária do clube, até 05 dias antes da data marcada para 
a realização da eleição para o Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Primeiro -.  Para a eleição dos conselheiros permanentes serão 

cumpridas, no que couberem, as normas dispostas nos artigos 45 a 59 deste 
Estatuto. 

Parágrafo Segundo -  Cada eleitor poderá votar em até 3 (três) candidatos a 
conselheiro permanente. 

Art. 63. O conselheiro permanente só perderá o seu cargo se: 

Solicitar demissão; 

Falecer; 

III. Deixar de ser associado do INTERNACIONAL 

Devidamente notificado, deixar de comparecer por 3 (três) vezes 

consecutivas, às reuniões do Conselho Deliberativo, sem apresentar justificativa, 
aceita pelo presidente do órgão; 

For destituído pelos conselheiros permanentes com votação superior a 2/3 

dos presentes à reunião, o que só poderá ser feito no caso de infrigência do 

disposto no artigo 25 deste Estatuto. 
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Art. 64. Juntamente com a eleição dos 07 conselheiros permanentes, serão 

eleitos 03 conselheiros permanentes suplentes, que poderão assumir o cargo 

dos titulares nos casos de licença, afastamento, ou mesmo em caráter definitivo, 

nas hipóteses previstas no artigo 63. 

Parágrafo Único,  O Conselho Deliberativo é o órgão competente para decidir, 

pela sua maioria simples, sobre impugnação de registro de candidatos ao cargo 
de conselheiro permanente. 

Art. 65. Ocorrendo vaga no Conselho Permanente, o seu preenchimento se fará 
obedecendo à ordem cronológica de votação. 

Art. 66. Para a classificação dos conselheiros permanentes suplentes eleitos, no 

caso de empate no número de votos obtidos na eleição, prevalecerá a idade do 

candidato. Aquele que for mais velho será o melhor classificado e assim, 
sucessivamente. 

Art. 67. A eleição para os cargos de conselheiros transitórios obedecerá a 
todas as regras fixadas pelos artigos 45 e 59. 

Art. 68. A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo será constituída pro um 

presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo 

secretário, eleitos pelo próprio Conselho Deliberativo em sua primeira reunião, 

vigorando os mandatos por três anos, com direito a número indeterminado de 
reeleição consecutiva. 

Parágrafo Primeiro -.  A eleição da mesa será obrigatoriamente, por voto 
secreto, exceto quando houver apenas uma chapa. 

Parágrafo Segundo --  O presidente da Assembléia Geral presidirá a primeira 

reunião do Conselho Deliberativo até a posse da respectiva Mesa Diretora. 

Parágrafo Terceiro -.  Os cargos da mesa Diretora do Conselho Deliberativo são 

incompatíveis com os da Diretoria; caso algum conselheiro venha a fazer parte 

da Diretoria, estará automaticamente licenciado do Conselho Deliberativo. 

DA COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO 

Art. 69. Compete ao Conselho Deliberativo, órgão de manifestação coletiva 
dos associados: 

Eleger, em escrutínio secreto, seu presidente, vice-presidente, e secretários. 

Votar a previsão orçamentária anual, bem como os pedidos de 
suplementação de verbas solicitadas pela Diretoria; 

Examinar os balancetes mensais da Diretoria, os pareceres do Conselho 

Fiscal e apreciar o relatório geral do presidente da Diretoria; 
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Convocar a Assembléia Geral nos casos previstos neste estatuto; 

IDD 
V. Conferir os títulos de associados Honorários e Atleta Laureado; 

rráj 
Julgar os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal; 

110' 
id 	VII. Resolver questões relacionadas com o INTERNACIONAL, e qualquer assunto 

não atribuído a outro poder; 

e 	via Deliberar sobre caso omisso neste Estatuto, exceto no que se refere à 
dissolução da Associação; 

IX. Em grau de recurso, reexaminar suas próprias decisões, conhecer e julgar os 

atos e decisões da Diretoria, ou de seus membros e dos associados; 

X. Velar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e pelos interesses do 

• 
	INTERNACIONAL; 

Art. 70. O Conselho Deliberativo reunir-se-á convocado pelo seu Presidente: 

41/ 
I. ORDINARIAMENTE: 

• 

ASSEMBLÉIA GERAL 

a) Anualmente, na primeira quinzena de janeiro, para dar parecer sobre as 

• 
	 contas anuais da Diretoria, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório geral do 

presidente da Diretoria, encaminhando os a seguir para julgamento da 

• 	

b) Anualmente, na segunda quinzena de dezembro, para votar a previsão 

orçamentária do exercício seguinte; 

• 
II. EXTRAORDINARIAMENTE: 

• 
a) Por iniciativa do seu presidente; 

b) A requerimento do presidente da Diretoria, ao Conselho Fiscal ou de 10 

membros do próprio Conselho Deliberativo, por motivo justificado; • 
c) A requerimento de, no mínimo, 2/3 dos associados proprietários, em dia com 

suas obrigações associativas. 

• 
Art. 71. Atendido o objetivo principal da convocação, poderá ser discutida e 

votada, no capítulo 'Várias', qualquer matéria de interesse do INTERNACIONAL 

a juízo do plenário, respeitadas as normas legais vigentes e estatuárias. 

• 	
Art. 72. A ordem dos trabalhos, nas reuniões do Conselho Deliberativo, 

• 
	 obedecerá ao Regimento Interno por ele aprovado. 

• 	Parágrafo Único.  O Conselho Deliberativo funcionará em primeira convocação 
• 	com a presença mínima de metade mais um de seus membros e, em segunda 
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• • 
• • • • 

deliberará pela maioria dos presentes, lavrando-se ata em livro próprio. 

convocação, uma hora após, com qualquer número de  conselheiros presentes, e 

Art. 73. O Conselho Deliberativo poderá manter-se em sessão permanente, por 
motivo de relevância para os interesses do INTERNACIONAL, desde que a 
metade mais um de seus componentes o aprove. 

Art. 74. O presidente do Conselho Deliberativo, que representará o Conselho 
quando não houver de se pronunciar coletivamente, e cuja competência, além 
das constantes deste Estatuto, se encontram nas atribuições previstas pelo 

Regimento Interno, será substituído em seus impedimentos, pelo vice-

presidente e, na falta deste, pelos secretários e estes por membros do Conselho 
Deliberativo, convidados pelo presidente da reunião. 

Parágrafo Único. O Conselho Deliberativo, na ausência de membros da Mesa, 
terá como dirigente da reunião um conselheiro indicado pelo plenário. 

• 
	

Art.75.  Apurada alguma violação grave do Estatuto, qualquer conselheiro 
poderá representar fundamentadamente ao presidente do Conselho 
Deliberativo, pedindo-lhe a sustação do ato "ad referendum" do plenário. 

• 
Parágrafo Único.  Decidindo pela sustação do ato, deverá o presidente 

• 
	

convocar o Conselho Deliberativo, dentro de 10 dias, para discussão e votação. 

• 

.• 

• 
DO CONSELHO  FISCAL • 

• 
Art. 76. O Conselho Fiscal compõe-se de três membros efetivos e três • 	
membros suplentes, eleitos pela ASSEMBLÉIA GERAL por escrutínio secreto, • 	
com mandato de 03 (três) anos, que coincidirá com os do Conselho Deliberativo • 	
permitindo uma única recondução, (Portaria n° 224/14-ME, artigo 6°, Inciso • 

• 
Parágrafo Primeiro -.  A apresentação de chapa para preenchimento dos 

cargos de membros do Conselho Fiscal e de seus suplentes é privativa da mesa 
diretora do Conselho Deliberativo. 

• 
Parágrafo Segundo -. O Conselho Fiscal elegerá seu presidente dentre os seus 

membros efetivos e disporá sobre sua organização e funcionamento. 

Art. 77.  Não poderão fazer parte do Conselho Fiscal: 
• 

I. 	Os membros do Conselho Deliberativo; 
II. Os membros da Diretoria; 
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Parágrafo Terceiro -  É vedada a eleição do cônjuge e parentes consangüíneos 
ou afins, até o 2°(segundo) grau ou por afinidade do presidente ou dirigente 
máximo da entidade. (Portaria n° 224/14-ME, artigo 3°,Inciso III, alínea h). 

Art. 78 .São atribuições do Conselho Fiscal: 

Verificar a escrituração geral do INTERNACIONAL examinando os respectivos 
comprovantes, pelo menos uma vez por mês; 

Examinar a documentação que instruem os balancetes mensais da Diretoria, 
dar parecer conclusivo não só quanto à regularidade dos documentos, mas 

também sob o mérito de cada despesa, para isto observando, rigorosamente, o 
orçamento anual do clube e, posteriormente encaminhá-los ao Conselho 
Deliberativo, até o décimo quinto dia do mês subseqüente. 

Dar conhecimento ao presidente da Diretoria das irregularidades que 
porventura se verificarem; 

Opinar e dar pareceres sobre balanços e relatórios financeiro e contábil, e 

sobre as operações patrimoniais realizadas, submetendo-os a Assembléia Geral 

Ordinária ou Extraordinária;(Lei 13.019/14, artigo 33, Inciso II); 

• 

VI. Reunir-se ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando 
necessário, mediante convocação do presidente do Conselho Deliberativo, do 

presidente da Diretoria, ou de qualquer de seus membros; 

• 
VII. Denunciar ao Conselho Deliberativo, erros administrativos ou qualquer 

• 	
medida a ser tomada, inclusive para que possa, em cada caso, exercer 

plenamente a sua função administrativa; 
• 

• 	

• 	 VIII. Convocar o Conselho Deliberativo, quando ocorrer motivo grave e urgente. 

Parágrafo Primeiro — O Conselho Fiscal será independente e autônomo, 

sendo-lhe assegurado sua instalação, seu livre funcionamento e sua 

independência. (Portaria n° 224/14-ME, artigo 3', Inciso III, alínea c). 
• 

• Parágrafo Segundo — Fica assegurado aos membros do Conselho Fiscal, o livre 
• 

exercício do mandato, do qual só possam ser destituídos nas condições 
• 

estabelecidas previamente ao seu início e determinada por órgão distinto 

daquele sob sua fiscalização; (Portaria n° 224/14-ME, artigo 6° inciso II) 

Parágrafo Terceiro — O Conselho Fiscal adotará um Regimento Interno o qual 
• 

regulará o seu funcionamento. (Portaria n° 224/14-ME, artigo 6°, Inciso III). 
• 
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Parágrafo Quarto.  Os membros do Conselho Fiscal serão responsáveis por atos 

Ø .  rã- 	
e fatos ligados ao cumprimento de seus deveres, de acordo com as regras que 

éri • .. 	definem a responsabilidade dos membros da administração da entidade. 

Art.79. O plenário do Conselho Deliberativo poderá propor á ASSEMBLÉIA 

O
**; 	GERAL a demissão de qualquer membro do Conselho Fiscal, desde que a 

: 
 É, E- 

- 	
medida obtenha, no mínimo, a aprovação de 2/3 dos conselheiros presentes, 

ig al  
mediante representação circunstanciada, onde deverá justificar a razão da 

proposta. 
4Ig l'ã 
IF1 5., Parágrafo Único—  É permitida uma única recondução para os cargos da 

". 	Diretoria e Conselho Fiscal, sendo o seus mandatos de três anos. (Portaria n° 

224/14-ME, artigo 3°, Inciso III, alínea g). 

• 
DA DIRETORIA 

• 
DA ORGANIZAÇÃO 

• 
Art. 80. A Diretoria é o órgão executivo (administrativo) da agremiação e é 

• 
constituída por um presidente, dois vice-presidentes da Diretoria e diretores. 

• 

Parágrafo Primeiro -.  O presidente e os dois vice-presidentes da Diretoria, 
.• 	 com mandato de três anos, serão eleitos pela Assembléia Geral, especialmente 

convocada para esse fim, por escrutínio secreto. 

• 
Parágrafo Segundo - O mandato da Diretoria será de 03 (Três) anos, permitida 

uma única recondução. (Portaria n° 224/14-ME, artigo 3°, Inciso III, alínea 

9). 
• 

Parágrafo Terceiro - É vedada a eleição do cônjuge e parentes consangüíneos 

ou afins, até o 2°(segundo) grau ou por afinidade do presidente ou dirigente 

máximo da entidade. (Portaria n° 224/14-ME, artigo 3°,Inciso III, alínea h). 

• 
Parágrafo Quarto -.  A eleição, para preenchimento do cargo por vacância, só 

não será computada para os efeitos de inexigibilidade de que trata o parágrafo 

1° deste artigo, se o período a ser preenchido corresponder a menos de 1 (um) 
ano. • 
Parágrafo Quinto -.  Os diretores são de livre nomeação do presidente, desde 
que associados do clube. • 
Parágrafo Sexto -.  Os diretores participarão das reuniões de Diretoria, com 
direito a voto. 

Parágrafo Sétimo -.  Os cargos dos Diretores são: 
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Parágrafo Sétimo - Os cargos dos Diretores são: 

primeiro secretário; 

segundo secretário; 

diretor de finanças; 

diretor de negócios jurídicos; 

diretor social; 

O diretor de esportes; 

diretor de patrimônio; 

diretor de relações públicas; 

diretor recreativo; 

diretor de futebol; 

primeiro tesoureiro; 

I) segundo tesoureiro. 

:DOCUMENTO PROTOCOLADO, REGISTRADO E ; 
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Parágrafo Sexto -. Os membros da Diretoria constantes do parágrafo anterior, 

serão nomeados pelo presidente, cabendo a cada um a nomeação de adjuntos 

de diretor nos respectivos departamentos, sob referendo do presidente da 

Diretoria. 

Parágrafo Sétimo -. A eleição da Diretoria obedecerá, no que couber, às 

normas estabelecidas neste Estatuto para a eleição do Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Oitavo -Nenhum diretor terá direito a remuneração, as possíveis 

contribuições do mesmo serão sob forma de voluntariado. 

Parágrafo Nono -. O diretor da associação não poderá defender outra 

agremiação, sob pena de exclusão. 

Art. 81. Nos impedimentos legais ou nas licenças do presidente, assumirá o 1° 

vice-presidente da Diretoria e, na falta deste, o 2° vice-presidente da Diretoria. 

Art. 82. Cabe ao presidente conceder licença aos membros da Diretoria. 

Art. 83. O presidente preencherá as vagas que ocorrerem na Diretoria, salvo 

para os cargos de 1°. e 2°. vice-presidente. 
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Parágrafo Único.  É facultado ao presidente deixar de preencher as vagas 

quando entender que a medida é desnecessária. 

Art. 84. Se vagar o cargo de presidente da Diretoria, assumira o 1°. vice-

presidente e, na falta deste, o 2°. vice-presidente, devendo ser convocada a 

Assembléia Geral, no prazo de 30 dias, para eleição de novo presidente até o 

término do mandato vago, salvo se faltar menos de seis meses para findar-se o 

período, se for referendado pela à ASSEMBLÉIA GERAL. 

Parágrafo Primeiro -.  Se vagar o cargo de 1°. vice-presidente ou, 2° vice-

presidente serão convocadas eleições, no prazo de 30 dias, salvo se faltar 

menos de seis meses para o término de mandato. 

Parágrafo Segundo -  Ocorrendo a vacância do cargo de presidente da 

Diretoria todos os diretores e adjuntos de diretores serão considerados 
demissionários. 

Art. 85. A Diretoria do INTERNACIONAL se reunirá ordinariamente a cada 15 

dias no mínimo, em dia que previamente designará, sem prejuízo de reuniões 

extraordinárias, que poderão ser convocadas livremente pelo presidente, das 
quais deverão ser lavradas as atas respectivas. 

Parágrafo Primeiro -.  As decisões da Diretoria serão tomadas pela maioria de 
votos dos presentes, votando o presidente por último. 

Parágrafo Segundo -.  Em caso de empate, o presidente terá o voto de 
qualidade. 

Art. 86. Sem prejuízo das responsabilidades que caibam aos outros membros 

da Diretoria, no exercício das respectivas funções, o presidente será responsável, 

perante o Conselho Deliberativo, pela administração e orientação geral do 
INTERNACIONAL. 

Parágrafo Primeiro -.  Os membros dos órgãos administrativos não respondem, 

pessoalmente, pelas obrigações que contraírem em nome da agremiação na 

prática de ato regular de sua gestão, mas assumem essa responsabilidade pelos 

prejuízos que causarem em virtude de infração de lei e do Estatuto. 

Parágrafo Segundo -.  A responsabilidade de que trata o artigo e seu 

parágrafo 1° prescreve no prazo de dois anos contados da data da aprovação, 

pela Assembléia Geral, das contas e do balanço do exercício em que finde o 

mandato, salvo aquelas que impliquem falta de recolhimentos de contribuições 

devidas aos órgãos de previdência social e de impostos e taxas aos órgãos 
públicos. 

Parágrafo Terceiro -Somente o presidente do INTERNACIONAL, ou um de seus 

membros por ele autorizado, poderá falar representando a orientação do 
referido poder. 
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Parágrafo Quarto -.  A diretoria não deverá firmar contratos de aluguel ou 
locação que exceda o seu mandato. 

Parágrafo Quinto -.  Caso do locatário queira transferir seus direitos a outro, 

esse deverá comunicar previamente a diretoria, que irá aprovar ou não a 
transferência. 

DA COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA 

Art. 87. Os candidatos aos cargos de Presidente da Diretoria, 1°. vice-
presidente e 2° vice-presidente, serão eleitos pela assembléia especialmente 

convocada para esse fim, para o trênio seguinte, no mês de janeiro, com posse 
marcada para até 08 dias da sua eleição. 

Art. 88. As condições a serem preenchidas pelos associados para se 

candidatarem aos cargos da Diretoria serão aqueles previstos nos artigos 45 a 
47 e 49 a 55, deste Estatuto. 

Art. 89. As chapas deverão conter obrigatoriamente, os três cargos eletivos da 
Diretoria. 

Parágrafo Único.  Com  a apresentação da chapa na Secretaria, serão indicados 
um ou mais representantes. 

Art. 90. Concluída a votação, a mesa apuradora iniciará a contagem dos votos e 
o presidente, ao final, proclamará a Diretoria eleita. 

Art. 91. Os candidatos só poderão ser registrados em única chapa. 

Parágrafo Único.  Em havendo apenas uma chapa a eleição far-se-á por 
aclamação. 

Art. 92. Compete à Diretoria: 

Administrar o INTERNACIONAL; 

Resolver sobre admissão, transferência, licenciamento, vendas de títulos 

proprietários, quando a venda for autorizada pela ASSEMBLÉIA GERAL bem 

como, estabelecer as condições para que o pretendente a ser associado seja 

admitido, podendo para isto, solicitar às informações que julgar conveniente. 

In. Permitir que pessoas não compreendidas na definição estatutária sejam 

consideradas como dependentes de associados; 

IV. Regular o direito de freqüência; 
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II " 	V. Resolver sobre requerimento de associados em matéria não afeta a outro 

MI' 	Poder; 

O .. 

-0 rn 	VI. Adquirir material desportivo para revende-los aos associados; 

tftjVII, Fazer representações ao Conselho Deliberativo; 

ó E u.  
i ' '2; 	

via Organizar os orçamentos anuais, por departamentos administrativos, com a 
estimativa da receita e a fixação das despesas; • 
IX. Autorizar a assinatura de contratos e locação de dependências arrendáveis e 

I s — 	outras, que envolvam responsabilidades financeiras para o INTERNACIONAL, 
após referendo do Conselho Deliberativo; 

411 
X.  Fornecer ao Conselho Deliberativo todas as informações por ele solicitadas; 

é 
XI. Resolver todos os casos que sejam propostos pelo presidente, peculiares à 
Diretoria; 

é 

XII. Fixar o horário de funcionamento na sede recreativa do INTERNACIONAL; 
• 

XIII. Fixar o horário de funcionamento na sede associativa do INTERNACIONAL; 

• 
Punir associados, respeitadas as prescrições estatutárias: 

• 
Fixar as contribuições a serem pagas pelos associados, "ad referendum" do 

Conselho Deliberativo. 
• 

XVI. Dar cumprimento, no que não conflitar com as disposições deste estatuto, 
ao disposto na Lei n° 10,671, de 15 de Maio de 2.003 - Estatuto do Torcedor. 

• 
Art. 93. São atribuições do Presidente da Diretoria: 

• 
I. Administração geral, com amplos poderes para dirigir a organização dos 
serviços do INTERNACIONAL, atendidas as disposições deste Estatuto; 

II. Presidir o INTERNACIONAL prover-lhe as necessidades e superintender as 
atividades administrativas; 

• 

111. Nomear comissões permanentes ou temporárias, necessárias à manutenção 
e desenvolvimento das atividades associativas; 

• 
IV. Ordenar pagamentos, obedecidas às regras deste Estatuto, e resolver 

assuntos de suas respectivas atribuições e não sujeitos a pronunciamentos da 
Diretoria; 

• 

111 
	

V. Constituir comissão para apurar infração; 

VI. Convocar o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Assembléia Geral. 
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lfr" 	VII. Autorizar a abertura de créditos, previamente autorizados pelo Conselho 
Orn 	Deliberativo e realizar as operações financeiras, em vista de relevante 

fird:/.) ..° 	necessidade administrativa, atendidas as prescrições estatutárias e os limites 

0j. 	orçamentários. 

lir= wg3  

én_ 	VIII. Autenticar documentos de responsabilidade associativa e firmar papéis; 

é E- ri .. Representar o INTERNACIONAL em juízo e fora dele; 
o 

X. Gerir os interesses associativos, demandar, transigir, contratar, renovar ou 
OH- 	rescindir obrigações, ouvida a Diretoria; 
lhe  

XI. Submeter ao Conselho Deliberativo, anualmente, a previsão orçamentária 
para o exercício seguinte e à Assembléia Geral, o balanço geral e a 
demonstração da conta da receita e despesa do exercício anterior e o relatório 
geral anual das atividades do INTERNACIONAL com os respectivos pareceres 
do Conselho Fiscal; 

• XII.  Visar contas antes do pagamento, ou delegar essa competência ao 
tesoureiro; 

• 

XIII. Despachar o expediente não atribuído à competência dos diretores e dos 
vice-presidentes; 

XIV. Nomear os demais diretores; 

411 
XV. Credenciar representantes ou delegados e constituir mandatários ou 
procuradores; 

• XVI. Adotar qualquer providência urgente em casos imprevistos e submete-la, 
logo após, ao poder ou órgão competente; 

• 

XVII. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e demais normas do 

INTERNACIONAL e ainda, as deliberações dos poderes ou órgão desportivos de 
hierarquia superior; 

• 
XVIII. Presidir a Diretoria; 

• 
XIX. Suspender previamente, em caso excepcional ou inadiável, qualquer 411 
associado passível de imediata punição, submetendo sua decisão à Diretoria; 

• 

XX. Superintender a contabilidade associativa, de acordo com as prescrições 
legais e rubricar os respectivos livros; 

• 
XXI. Firmar a correspondência do INTERNACIONAL que constitua assunto de 

relevante interesse ou destinada a autoridade, órgão ou poder de hierarquia 

superior, e distribuir aos vice-presidentes e diretores competências para 

• 
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subscreverem os demais papéis de curso normal de seus respectivos 
departamentos; 

Assinar, em conjunto com o tesoureiro, títulos ou papéis de crédito, 

contratos e documentos financeiros da rede bancária oficial ou particular, 

dentro dos limites autorizados pelo orçamento anual. 

Convidar e dispensar jogadores e técnicos, ouvindo o diretor de futebol; 

Admitir, dispensar e punir empregados, fixar vencimentos e salários, 

conceder licenças e praticar todos os atos legais a que se sujeita o empregador; 

Freqüentar com assiduidade a sede associativa; 

Exercer qualquer outra atribuição constante deste Estatuto que não seja 
competência de outro órgão; 

Reunir-se, ordinariamente, no mínimo, uma vez a cada 15 dias, em dia 
previamente designado, lavrando a respectiva ata. 

Parágrafo Único.  O presidente da Diretoria é responsável pela despesa que 
autorizar com inobservância deste Estatuto. 

Art. 94. São atribuições do 1° Vice-Presidente da Diretoria: 

Substituir o presidente da Diretoria em suas faltas ou impedimentos e exercer 

todas as suas atribuições quando em substituições efetivas; 

Auxiliar o presidente da Diretoria nas funções que lhe delegar; 

Participar das reuniões da Diretoria com direito a voto. 

Parágrafo Único.  As atribuições do 2° Vice-Presidente a quem compete 
substituir o 10  vice-presidente, são as mesmas, mesmo em não substituindo. 

Art. 95. São atribuições do 1° secretário: 

Dirigir os serviços da secretaria, providenciar a lavratura da atas das reuniões 

da Diretoria, a redação da correspondência, oficio e editais, a escrituração de 

livros de registros e composição de arquivos; 

Elaborar relatórios mensais e anuais do movimento da Secretaria; 

Praticar todos os demais atos previstos neste Estatuto. 

Art. 96. São atribuições do 2° secretário: 

I. Substituir o 1° secretario nos seus impedimentos e faltas; 
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• 

II. Auxiliar o 1° secretario nas funções que este lhe delegar. 

Art. 97. São atribuições do Diretor de Finanças: 

V1 .7: 
&3 	Parágrafo Primeiro -.  Organizar o orçamento de receita e despesa do clube; 

Parágrafo Segundo -Superintender os serviços de tesoureiro e zelar pela 
E 'cã 

4V i; ' 	
guarda e conservação de todos os valores da entidade; 

,-; c 	Parágrafo Terceiro -Fiscalizar a arrecadação e despesas do clube; 

oai ."5"2-- 	Parágrafo Quarto -.  Contra assinar com o presidente e tesoureiro, depois de 
verificado, os balancetes mensais e o balanço anual; 

• 
Parágrafo Quinto -.  Propor alterações ao orçamento anual, quando houver 
aumento de receita e ou aumento de despesas, com remanejamento de verbas. 

é 

Art. 98. São atribuições do Diretor de Negócios Jurídicos: 
• 

I. Tratar dos assuntos de ordem legal, de qualquer origem ou natureza, de 
interesse do INTERNACIONAL; 

111 
u. Escolher auxiliares; 

• 
In. Participar das reuniões da Diretoria; 

• 

IV. Enviar pareceres à Diretoria, por escrito ou verbal, a juízo do presidente. 
• 

Art. 99. Ao Diretor Social compete; 

41 
1. Promover e desenvolver as atividades recreativas e sociais do clube; 

• 
II. Organizar a relação de receita e despesa dos órgãos a si subordinados, para a 
confecção do orçamento anual; 

• 

III. Fornecer ao tesoureiro os dados necessários para a organização do relatório 
anual; 

• 
IV. Organizar e fiscalizar as atividades sociais do clube, dando cumprimento às 
disposições regulamentares e as decisões da Diretoria; 

• 
V. Submeter à aprovação da Diretoria à organização das atividades sociais; 

VI. Zelar pela boa ordem nas festas sociais; 
• 

va Manter sempre com aspecto distinto a sede associativa, sugerindo à 
Diretoria as modificações que achar convenientes para o seu perfeito 
funcionamento; 

• 

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE 
• 

• 

• 



Fornecer à Diretoria os nomes dos associados passíveis de penalidades, por 

escrito, descrevendo as ocorrências para a abertura de processo, para o devido 

julgamento do fato; 

Superintender os trabalhos dos departamentos que tenham relações com o 

diretor social; 

Comparecer às reuniões da Diretoria. 

Art. 100. Ao Diretor de Esportes compete: 

Promover e desenvolver das atividades esportivas do clube; 

Organizar e fiscalizar as atividades esportivas do clube, dando cumprimento 

às disposições regulamentares e às decisões da Diretoria; 

Submeter à aprovação da Diretoria à organização das atividades esportivas 

do clube; 

Presidir às reuniões dos dirigentes dos departamentos esportivos do clube, 

para a organização de competições e solução de todos os seus casos; 

Comparecer às reuniões da Diretoria; 

Organizar o orçamento de receita e despesa de todos os departamentos 

esportivos do clube, a fim de ser entregue ao tesoureiro para a confecção do 

orçamento do exercício; 

Superintender os trabalhos dos departamentos que tenham relações com 
diretor de esportes; 

Fornecer ao secretário os necessários dados para organização do relatório 

anual. 

Art. 101. Ao Diretor de Patrimônio compete: 

Zelar pelo patrimônio do clube; 

Manter em dia, escriturados em livro próprio, os bens móveis do clube; 

Providenciar junto aos funcionários do clube, para que a praça de esportes 

esteja sempre em ordem. 

Representar à Diretoria sugestões das medidas que julgar necessárias para a 

conservação e aumento do patrimônio do clube; 

Providenciar as compras de material esportivo e outros utensílios a serem 

feitas pelo clube, apresentando as respectivas notas ao tesoureiro; 
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_ 
VI. Organizar o almoxarifado, mantendo em dia o seu inventário; 

"Sn 

02: 
	

introduzidos no clube; 

on- 	
via Comparecer às reuniões da Diretoria; 

L- 

t 	
IX. Superintender os trabalhos dos departamentos que mantenham relações 
com o diretor de patrimônio; o o 

40X X. Organizar a relação das despesas do exercício de seu órgão, para a confecção 

— 	do orçamento anual; 

• 
XI. Fornecer ao Secretário os dados necessários para a organização do relatório 
anual; 

• 
	 Art. 102. São atribuições do Diretor de Relações Públicas: 

• 
	

I. Organizar festas sociais internas e externas; 
• 

• 	II. Promover concursos literários e outros; 

• 
III. Ajudar a recepcionar visitantes ilustres na sede associativa, promovendo 
jantares e confraternizações em ocasiões especiais; 

IV. Cooperar com o presidente e com o diretor social; 

V. Estabelecer e manter contato com todas as associações esportivas do Estado 
e do Brasil e com a imprensa, em conjunto com o diretor de divulgação; 

VI. Organizar e dirigir o setor de propaganda, com prévia aprovação da 
Diretoria; 

• 
VII. Confeccionar estatísticas e promover por diferentes meios a propaganda da 
agremiação; 

VIII. Providenciar a confecção de flâmulas e cartazes do INTERNACIONAL; 
• 

IX. Buscar entrosamento com todos os órgãos de divulgação para propaganda 
do INTERNACIONAL; 

• 
X. Providenciar todas as facilidades para a imprensa realizar seu trabalho; 

• 
XI. Auxiliar na recepção de jornalistas, radialistas e homens de televisão; 

411 	Art. 103. Ao Diretor Recreativo compete: 
• 

I. Promover e desenvolver atividades na área recreativa. 
• 
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VII. Fiscalizar as construções ou quaisquer melhoramentos que forem 



II. 
Submeter a aprovação da diretoria à organização das atividades. 

Superentender os trabalhos do setor recreativo 

Zelar pela conservação das piscinas, parques e demais instalações do setor 
recreativo. 

Nomear os demais diretores do seu departamento que irão auxiliá-lo para 
um melhor funcionamento do setor. 

VI. Comparecer as reuniões da diretoria 

Organizar o orçamento de receitas e despesas, afim de ser entregue ao 

tesoureiro para a confecção do orçamento em exercício e para o relatório 
mensal e anual do clube. 

Art. 104. São atribuições do Diretor de Futebol: 

I. Dirigir o futebol amador e demais categorias, indicando seus diretores e 
nomeando adjuntos de diretores, atribuindo-lhes funções; 

II. Exercer rigoroso controle sobre o quadro de jogadores de futebol, 

providenciando uma eficiente organização e cuidadoso preparo das equipes 
representativas do INTERNACIONAL 

• 
III. Organizar os registros de inscrições dos referidos jogadores; 

IV. Acompanhar as equipes de futebol amadoras do INTERNACIONAL, nas 

excursões, ou delegar poderes a outro diretor; 
 

V. Reunir-se ordinariamente com presidente da Diretoria; 

• 
VI. Estudar com o presidente da Diretoria sobre os convites de jogadores de 
futebol, eventual afastamento ou dispensa do técnico e demais funcionários do 

clube ligados ao departamento de futebol; 

VII. Impor rigorosa observância dos regulamentos vigentes a todos os .  

jogadores de futebol e funcionários dos departamentos e aplicar, sem exceção, 

as penalidades previstas aos transgressores; 
• 

VIM Controlar e dirigir o futebol amador estritamente dentro da verba 

orçamentária votada pelo Conselho Deliberativo; 

• 
IX. Apresentar, mensalmente, à Diretoria balancete discriminando a receita e 

4I 	despesas. 

• 
Art. 105. São atribuições do 1° Tesoureiro: 

• 

I. Dirigir a Tesouraria; 
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II.Superintender e gerir os serviços da tesouraria, e zelar pela guarda e 

conservação de todos os valores do INTERNACIONAL; 

Arrecadar as receitas e efetuar o pagamento das despesas ordinárias e 

extraordinárias, legalmente autorizadas, mediante a aposição do visto do 

presidente. 

Lançar nos livros apropriados e com toda clareza, a receita e a despesa e os 

demais lançamentos contábeis, devendo a qualquer tempo justificar esses 
lançamentos; 

Apresentar, até o dia 10 de cada mês, o balancete mensal do mês anterior e, 

anualmente, com o respectivo relatório, o balanço geral e a demonstração da 

conta de receita e despesa; 

Afixar na sede associativa os balancetes mensais aprovados pela Diretoria; 

Apresentar, obrigatória e trimestralmente, em reunião ordinária da 

Diretoria, relação dos associados em atraso no pagamento das mensalidades, e 
de outros compromissos, para as providências cabíveis; 

Apor sua assinatura nos recibos de contribuições de associados, regularizar 

e fiscalizar o recebimento das mensalidades, inclusive de taxas diversas e das 

rendas de bilheterias dos campeonatos oficiais e outras disputas esportivas; 

Assinar, juntamente com o presidente da Diretoria, os cheques, ordens de 

pagamentos e quaisquer títulos de responsabilidade, inclusive as operações de 

créditos, na rede bancária, particular e oficial do pais, bem como abrir contas de 
movimentação. 

Parágrafo Único.  Nos impedimentos ocasionais do 10  tesoureiro suas funções 
serão exercidas pelo 2° tesoureiro. 

CAPITULO IV 

DAS FINANÇAS 

Art. 106. A vida financeira do INTERNACIONAL, processar-se-á rigorosamente 

dentro de um orçamento organizado anualmente pela Diretoria e aprovado 
pelo Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Primeiro -.  As despesas não poderão exceder às verbas previstas no 
orçamento, sem autorização prévia do Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Segundo -.  O ano financeiro iniciar-se-á em 1°. de janeiro de cada 
ano e terminará no dia 31 do mês de dezembro do mesmo ano. 

Art. 107. Constituirão receita do INTERNACIONAL: 

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE 
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As contribuições associativas; 

O produto de aluguéis e das receitas das instalações associativas e esportivas; 

As rendas dos jogos de suas equipes de esportes; 

As rendas dos anúncios; 

V. Os donativos de qualquer natureza; 

As rendas de promoções de concursos de sorteios, autorizados por lei; 

Outras rendas. 

Art. 108. 
É vedada a contribuição, à custa dos cofres associativos, para 

quaisquer fins, que não seja de interesse do INTERNACIONAL. 

Art. 109. 
Cada orçamento compreenderá a receita e a despesa para o Período 

de doze meses. 

Parágrafo Único  A execução do orçamento será fiscalizada pelo Conselho 
Fiscal e Conselho Deliberativo. 

Art. 110. A administração financeira do INTERNACIONAL deverá ser assistida 111 
por contador habilitado. 

e 

Art. 111. O balanço de cada exercício deverá ser assinado por contador 

111 	 habilitado e deverá vir acompanhado da demonstração de receitas e despesas, 

ativo e passivo e da variação patrimonial. 

110 

	

	
Parágrafo Único.  Os balanços devem obedecer à técnica uniforme de 

crnar1 Tac5n conjuqacia com a que prevalecer na elaboração orçamentária. 

• Art 112. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO EXERCÍCIO SOCIAL: 

A prestação de contas do 
INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE observados os 

termos do artigo 59, inciso III do Código Civil , a Portaria n°. 224 de 18 de 

setembro de 2.014 do Ministério dos Esportes e a lei 13.019/14, acatará no 

mínimo: 

• 
I- 

observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 

Brasileiras de Contabilidade; (Artigo 33, Inciso IV, alínea a, 
da Lei 13.019/14); 

II- 
que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do 

exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da 

entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos com a Previdência 

Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS, colocando
-os à 

49 
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disposição para exame de qualquer cidadão; (Artigo 4°, inciso VII, Alínea b, 

Lei 9.790/99 e Artigo 33, Inciso IV alínea B da Lei 13.019/14); 

a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se 

for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria 

conforme previsto em regulamento; (Artigo 4°, inciso VII, Alínea c, Lei 

9.790/99); 

a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 

recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita 

conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal 

(Artigo 4°, inciso VII, Alínea d, Lei 9.790/99); 

as ações relacionadas ao recebimento e destinação de recursos públicos, 

com a indicação dos respectivos instrumentos de formalização dos acordos, seu 

respectivo valor, prazo de vigência, nome da pessoa, física ou jurídica, 

contratada, entre outros (Artigo 50, inciso I, Portaria 224/14- ME); 

a elaboração de relatórios de gestão e de execução orçamentárias, 

atualizados periodicamente (Artigo 50, inciso II, Portaria 224/14- ME); 

a publicação anual de seus balanços financeiros (Artigo 5°, inciso III, 

Portaria 224/14- ME); 

VIU- a criação de ouvidoria, ou órgão similar, encarregado de receber, processar 

e responder as solicitações relacionadas à gestão (Artigo 5°, inciso IV, Portaria 

224/14- ME); 

IX- a utilização da rede mundial de computadores (internet) como instrumento 

de comunicação para acompanhamento e transparência na gestão e 
movimentação de recursos; (Artigo 5°, § único, Portaria 224/14- ME); 

Parágrafo Único —  O exercício fiscal terminará em 31 de dezembro de cada 

ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras da Associação, de 

conformidade com as disposições legais. 

CAPITULO V 

DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 113. A ASSOCIAÇÃO poderá ser dissolvida nos seguintes casos: 

1. Por dificuldades insuperáveis surgidas na execução de seus fins, assim 
definidas pela á ASSEMBLÉIA GERAL 

II. Por expressa deliberação dos proprietários de 2/3 (dois terços) dos 
associados proprietários da ASSOCIAÇÃO. 
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Art. 114. O pedido de dissolução será apreciado e votado pela Assembléia 

Geral extraordinária, convocada exclusivamente para tal fim. 

Parágrafo Único.  Aprovada a dissolução, caberá a essa mesma Assembléia 

Geral determinar o nome da entidade beneficente sem fins lucrativos que 

deverá receber o remanescente, se houver. 

Art. 115. Dissolvida à ASSOCIAÇÃO, seu ativo liquido, depois de satisfeitas 

todas as obrigações associativas, será devolvido a cada associado proprietário o 

valor correspondente ao seu titulo, pelo valor de aquisição, devidamente 

corrigido até a data da dissolução. 

Parágrafo Primeiro -.  Se houver saldo remanescente o patrimônio liquido será 

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos 

das leis 9.790/99 e 13.019/14, e cujo objeto social seja preferencialmente, o 

mesmo da entidade extinta. 

Parágrafo Segundo -.  Para ordenar os procedimentos necessários à 

consecução desses objetivos, será eleita uma comissão de 05(cinco) membros, 

todos associados proprietários e ou associado proprietários remidos, à qual terá 

a incumbência de liquidar as contas e compromissos da ASSOCIAÇÃO, devendo 

ser, ao mesmo tempo, fixado seus poderes. 

CAPITULO VI 

DOS REGULAMENTOS, REGIMENTOS, INSTRUÇÕES E AVISOS 

Art. 116. As disposições do presente Estatuto serão 

regulamentos, regimentos, instruções e avisos internos 
pelos poderes competentes. 

Art. 117. As medidas transitórias deverão ser afixadas 

tornando-se, desde logo, obrigatório o seu cumprimento, 
as revoguem. 

complementadas por 

que forem expedidos 

no quadro de avisos, 

até que novas normas 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 118. A manifestação do associado pelo voto é pessoal, sendo proibido 
exercer esse direito por procuração. 

Art. 119. A Diretoria poderá permitir jogos lícitos nas dependências 

associativas, obedecendo, sempre e rigorosamente, as normas legais sobre a
I matéria. 

Parágrafo Único.  A Diretoria poderá suspender tais jogos, apesar de lícitos, 
sempre que julgar conveniente. 
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Art. 120. O pavilhão do INTERNACIONAL será constituído de dez faixas de igual 

tamanho e largura em branco e preto, e tendo na sua parte superior esquerda o 
escudo do clube. 

Parágrafo Primeiro -0  escudo do clube será formado pelas letras I. E. C. em 

sua parte central, contará com duas faixas transversais iguais em branco e preto 

e encimando-as, o nome do INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE escrito em seu 
entorno interior. 

Parágrafo Segundo -  O uniforme oficial do clube terá que ter, 
obrigatoriamente, as cores branca e preta e o respectivo escudo, 

 

Art. 121. Os símbolos representativos descritos no artigo anterior, são de 
propriedade e uso exclusivo do INTERNACIONAL. 

• 
111 	Parágrafo Único.  A critério da Diretoria poderão ser comercializados 

temporariamente. 

Art. 122. O campo oficial de futebol do clube será para uso exclusivo das 

categorias do INTERNACIONAL, que disputam competições regulares, ou para 

eventos internos, sempre regulados pela diretoria, não podendo esse em 

nenhum momento, ser cedido ou alugado a outros. 
• 

Art. 123. Os casos de ordem administrativa não previstos neste Estatuto devem 

ser resolvidos pela Diretoria. 

• 
Art. 124. Em caso de vacância sucessiva do cargo de presidente da Diretoria e 

dos seus substitutos legais, assumirá o presidente do Conselho Deliberativo, 
• 

obedecendo as regras deste Estatuto. • 
Art. 125. As atuais denominações da sede associativa ficam mantidas. 

Art. 126. A denominação INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE não poderá ser 

alterada, nem aumentada ou diminuída em suas palavras, em tempo algum, de 

forma alguma, salvo disposição em contrário da Assembléia Geral. 

• 
Art. 127. Qualquer pessoa poderá adquirir mais de um título Proprietário, mas 

em eleição e assembléia terá apenas direito de um voto. 

Art. 128. Os associados residentes a uma distância de mais de 70 km de Franca 

gozarão de uma redução de 50% no valor da mensalidade. 

• 
Art. 129. O presente Estatuto só poderá ser modificado por decisão da 

ASSEMBLÉIA GERAL, previamente convocada para esse fim, na qual estejam 

• 

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE 
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• 

• 
Parágrafo Único.  O valor do título proprietário responde pelos débitos 

contraídos em qualquer departamento do clube. 

• 
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presentes mais da metade dos associados proprietários, em primeira 
convocação, e pelos menos 1/3 em segunda convocação. 

Parágrafo Único. 
 Depois de aprovado o presente Estatuto, o mesmo será 

impresso e distribuído aos associados. 

Art. 130. As disposições deste Estatuto revogam as anteriores normas 
estatuarias e regulamentações delas decorrentes. 

Art. 131. No dia 03 de maio de cada ano haverá comemorações obrigatórias 
em regozijo à data da fundação do INTERNACIONAL. 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 132. Preenchido os atuais cargos de conselheiros permanentes e seus 
respectivos suplentes, as próximas eleições só preencherão as eventuais vagas 

de suplentes e somente ocorrerão quando não houver mais nenhum suplente. 

Parágrafo Primeiro -.  Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo acima deste 
artigo o presidente do Conselho Deliberativo convocará eleições dentro de 30 
dias. 

Parágrafo Segundo -.  A posse dos eleitos será marcada para a 2" quinzena do 
mês de janeiro, em dia a ser fixada pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 133. O exercício financeiro da ASSOCIAÇÃO se encerra no dia 31 de 

dezembro. 

Art. 134. Todos os cargos previstos neste diploma poderão ser cumulativos, 

excluídos aqueles em que há proibição expressa neste Estatuto. 

Art. 135. O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua homologação 

pela Assembléia Geral. 

Art. 136. Dentro do prazo de trinta dias, após a aprovação do presente 

Estatuto, a Diretoria Administrativa deverá providenciar o seu registro no 

Cartório de Registro de Imóveis do município. 

Parágrafo Único.  Efetuado o registro, a Diretoria fará, em 30 dias, os 

Regulamentos, Instruções e Avisos previstos no artigo 115 deste Estatuto, 

encaminhando-os em seguida ao Conselho Deliberativo para homologação. 

Art. 137. Revogam-se todas as disposições em contrário. 

Franca, 29 de março de 2017. 
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