
AO 1°. OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS 

JURÍDICAS DE FRANCA-SP 

:DOCUMENTO PROTOCOLADO, REGISTRADO E 
ISCANEADO EM MICROFILME SOB,M. 69667 	I 

A entidade denominada INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE, com sede e foro nesta 
cidade de Franca-SP, sito a Rua Cavalheiro Petráglia, n°. 99, Vila Santos Dumont, CEP. 

14A05-327, vem por meio de seu Presidente, abaixo assinado Sr. Edmar Luis Gonçalves, 
brasileiro, casado, empresário, portador do RG: 22.274.238-0 e do CPF: 183.343.588-57, 

residente e domiciliado a Rua Cavalheiro Petráglia, n°. 246, Vila Santos Dumont, CEP. 

14.405-327, requerer a V.Sa. o registro da Ata de Assembléia Geral Extraordinária da 
entidade acima mencionada, do qual anexa 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Nestes termos 

P. Deferimento 

Franca-SP, 29 de março de 2.017. 

Edmar Luis Gonçalves 

Presidente 

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE 



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INTERNACIONAL 

ESPORTE CLUBE 

Aos 29 (Vinte é 'Nove) dias do mês de março de 2.017, as 19:00 horas, 

atendendo o Edital de Convocação de 19 de março de 2.017, nesta cidade de 

Franca-SP, sito à Rua Cavalheiro Petráglia, n°. 99, Vila Santos Dumont, reuniram-

se em segunda convocação, os membros, diretores e interessados descritos e 

assinados na relação de presença anexa, do INTERNACIONAL ESPORTE 

CLUBE, de acordo com o Estatuto em vigor, para deliberarem sobre o seguinte 

tema: 1) Votação das Alterações Estatutárias necessárias para a adequação 

do Estatuto Social à Lei N° 13.019/14 e Portaria N° 224 do Ministério dos 

Esportes. Para presidir os trabalhos foi indicado o Sr. Diocésio de Melo Tofanin 

(Presidente do Conselho Deliberativo), conforme disposição estatutária, que 

escolheu a mim Valdir Antonio Peliciari, para secretariá-lo. Após a apresentação 

e deliberação, o presidente iniciou os trabalhos, e, tomando a ordem do dia 

quanto ao item 1), O Sr. Presidente esclareceu referente a necessidade da 

adequação estatutária da entidade frente a Portaria n° 224 de 18 de setembro 

de 2.014, sobre o procedimento para verificação, pelos órgãos do Ministério dos 

Esportes, neste caso o DIFE (Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte), 

acerca do cumprimento das exigências previstas nos artigos 18 e 18-A da Lei 

9.615 de 24 de março de 1.998 (Lei Pelé), para que a entidade tenha 

futuramente seus projetos encaminhados aos órgãos responsáveis e sejam 

assim plenamente atendidos. Seguiu ainda, explanando acerca também da 

necessidade de adequação do Estatuto da entidade, frente a Lei n° 13.019/14, 

chamada "Lei do Marco Regulatório", que irá a partir de janeiro de 2.016, adotar 

regras para os antigos "convênios" com o Poder Público, passando a partir da 

data mencionada, a serem, realizados através dos chamados "Termos". Para este 

enquadramento foram necessárias algumas alterações, inclusões e renumeração 

de parágrafos e artigos, bem como o enquadramento de suas disposições 

estatutárias frente às leis retro mencionadas, para que a mesma futuramente 

possa requerer os benefícios e prerrogativas que fará jus. Ó Sr. Presidente 

discorreu sobre os benefícios que a entidade poderia conseguir com a 

intitulação dos respectivos títulos, atendendo a população e os seu 

representados em parceria com o Município(FEAC), Estado e União. Iniciaram-se 

os debates, e o estatuto, depois de discutido, analisado e modificado, foi 

aprovado em todos os itens, por unanimidade. Finalmente o Sr. Presidente 

passou a palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausência de manifesto 

e nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 

a presente Assembleia Geral, e determinou a mim, que servi como secretário, 

que lavrasse a presente ata e levasse a registro junto aos Órgãos Públicos 

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE 



• 
competentes, para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente vai por mim 

e pelo Sr. Presidente assinados como sinal de sua aprovação. 

:DOCUMENTO PROTOCOLADO, REGISTRADO E : 
ISCANEADO EM MICROFILME SOB.N. 69667 	: 

Franca, 29 de março de 2.017. 
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Diocésio de Melo Tofanin 

Presidente do Conselho Deliberativo 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Diretoria Administrativa do Internacional 

Esporte Clube, no uso de suas atribuiçães legais, conferidas por 

seu Estatuto nos artigos 39 § 1° e 41 5 2° e demais legislaçães 

pertinentes, convoca os membros do Conselho Deliberativo, 

diretores e associados, para participarem da Assembléia Geral 

Extraordinária da entidade, que se realizará no dia 29 de março 

de 2.017, às 18:00, em la convocação ou às 19:00 em 2a 

convocação com qualquer número de presentes, sito a Rua 

Cavalheiro Petráglia, n°. 99, Vila Santos Dumont, em Franca-SP, 

para deliberar a respeito dos seguintes temas: 

1) Votação das Alteraçães Estatutárias necessárias para 

adequação do Estatuto Social à Lei n°, 13.019/14 e Portaria n° 

224 do Ministério dos Esportes. 

Franca, 19 de março de 2.017. 

Edmar Luis Gonçalves 

Presidente 
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LISTA DE PRESENÇA DO INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE 

CNPJ/MF N°. 51.829.570/0001-20 

Ata de Assembléia Extraordinária para Alteração do Estatuto Social realizada em 29 de 
março de 2.017. 
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MÚSICA: GODOFREDO DE BARROS JR. 

LETRA - AGNELO MORATO 

Internacional Florão do Esporte • 
no glorioso estandarte da Franca! 

• 
- Sinal de brio da gente forte • 

com seu escudo em cor preta e branca. 

• 
Valor e orgulho das "Três Colinas" 

• 

no espelho de toda a mocidade. 

• 
- Esporte Clube que se ilumina 

na grandeza da nossa cidade... 

— 0 
Ii  

_ P 	 Internacional a flama 

• 
do passado, que conclama 

heróis de todo um fanal. 

• 

No presente tem seu hino 

por graça do destino 

• 

no altar de um nome imortal. 

• CORO: • 
Internacional alteia 

• 
assim na luz que clareia 

• 

entre o triunfo e a palma. 

• 
Herança de gente pobre • 
no ideal santo e nobre 

• 
pra cantar em nossa alma... 

0 
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• 
IDOCUMEI4TO PROTOCOLADO, REGISTRADO E 

• 
CAPÍTULO I 	 ISCANEADO EM MICROFILME B.W.SO 	69667 

• 
• 
• 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO, FINS E PATRIMÔNIO 

• 

• 
• 

Art.1°. O INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 
• 

51.829.570/0001-20, 	neste 	Estatuto 	denominado 	simplesmente 
• 

"INTERNACIONAL", fundado em 03 de Maio de 1921, é uma associação, sem 

fins lucrativos, com sede associativa na Rua Cavalheiro Petráglia, n°. 99, Cep. 

14.405-327, Vila Santos Dumont, nesta cidade de Franca — Estado de São 
Paulo, com duração por tempo indeterminado e personalidade jurídica distinta 

da de seus associados, os quais não respondem solidariamente pelas 

obrigações assumidas pela associação. 
• 

	

110 	 Art. 2°, O INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE tem por finalidade: 

• 
A. Proporcionar a prática dos esportes de iniciação esportiva, participação e 

alto rendimento em geral, em âmbito nacional, entre seus associados, 

especialmente o futebol, mantendo inclusive, departamentos masculinos e 

	

- • 	 femininos; (Portaria n° 224/14-ME, artigo 3°, Inciso III, alínea f). 

• 

	

_ 01, 	
B. A representação da categoria dos atletas nas modalidades esportivas 

desenvolvidas na entidade, âmbito dos órgãos e conselhos técnicos 

incumbidos da aprovação de regulamentos das competições por elas 

eventualmente organizadas, bem como nos colegiados de direção e na 

eleição para os cargos da entidade (Portaria n° 224/14-ME, artigo 

3°,Inciso III, 1 e 2). 

• 
C. Promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social(Lei 

• 	 13.019/14, artigo 33, Inciso I; 

• D. Promoção da cultura, do desporto, da defesa e conservação do patrimônio 
• 

histórico e artístico; • 
E. Empenhar-se no aperfeiçoamento esportivo, com abrangência nacional, 

proporcionando aos associados e filiados, orientação relativa aos melhores 

métodos para sua prática e desenvolvimento, promovendo o 

funcionamento em escolas, universidades ou cursos técnicos; 
• 

F. Filiar-se a órgãos superiores que dirigem, coordenam e supervisionam as 

41 	 atividades afins do instituto, com inteira observância das leis, normas e 

regulamentos vigentes, atinentes às suas atividades; 

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE 
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G. Elaborar regulamentos de ordem técnica e administrativa, bem como 

conceder filiação a associações e entidades classistas na região sob sua 

jurisdição, na forma da lei, apreciando, aprovando ou não os Estatutos dos 

associados ou filiados; 

N. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; 

/. A difusão da prática desportiva de acordo com as regras internacionais e 

nacionais visando sempre sua organização; 

Promoção e inclusão social da criança, jovem, adolescente portadores ou 

não de necessidades especiais e/ou excluídos socialmente, através de 

programas sócio-desportivos, além de escolinhas de iniciação esportivas e 

divisões de base, previamente organizadas, em todo território nacional; 

Promoção e divulgação dos males causados pelo uso de drogas, cigarros e 

bebidas alcoólicas; 

Promover a valorização e conservação dos bens públicos e privados; 

H. Promover e estimular parcerias com entidades públicas ou privadas, em 

âmbito nacional e internacional, visando o aprimoramento e execução de 

programas sociais em benefícios da criança, adolescente, jovens portadores 

ou não de necessidades especiais e/ou excluídos socialmente. 

A adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a 

coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou 

vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo 

decisório; 

Comercializar produtos, publicações, serviços, informações e dados 

produzidos através da entidade, bem como espaços publicitários e 

produtos de divulgação (camisetas, bonés, cd's, etc), desde que o produto 

desta comercialização reverta integralmente para realização de novos 

trabalhos ou continuação dos já existentes. 

Parágrafo Primeiro:  . No desenvolvimento de suas atividades, o 

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE observará os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não 

fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero, ou religião, classe social, 

concepção política-partidária, filosófica, ou nacionalidade, em suas atividades, 

dependências ou quadro social. 

Parágrafo Segundo:  O INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE, não distribui entre 
seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais, 

quaisquer excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos 

bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio auferido mediante o 

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE 



DO QUADRO SOCIAL  

Art. 3°. O patrimônio do INTERNACIONAL é constituído de bens móveis e 

imóveis, direitos e ações. 

CAPITULO II 

exercício de suas atividades, e os 
aplica integralmente na na manutenção  e desenvolvimento de seus objetivos sociais, em âmbito nacional. (Portaria 

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

Pará rafo Terceiro- Integram o INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE, todas as 
modalidades amadoras de esportes, como futebol de campo e salão, basquete, 

vôlei, handebol, natação, judô e demais esportes olímpicos, não olímpicos e 

pára- olímpicos, masculino e feminino, de iniciação esportiva, participação e de 
alto 

rendimento, possuindo abrangência nacional em todas as modalidades 
esportivas. 

Parágrafo Quarto — O INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE, dedica as suas 
atividades por meio de execução direta de projetos, programas ou planos de 

ações, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou 

prestação de serviços intermediários, e apoio a outras organizações sem fins 

lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins, em âmbito 

nacional e internacional. 

Parágrafo Quinto - O INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE disciplinará seu 

funcionamento por meio de Ordens Normativas, emitidas pela Assembléia 

Geral, e ordens executivas emitidas pelo Presidente, podendo ainda, elaborar 

um Regimento Interno que disciplinará o seu funcionamento, desde que, 

aprovado em Assembléia Geral. 

• 
Parágrafo Sexto -  A fim de cumprir suas finalidades, o INTERNACIONAL 

Parágrafo Sétimo - O INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE poderá aceitar 

auxílios, contribuições ou doações, depois de examinados e aprovados pela 
• diretoria, bem como firmar convênios nacionais ou internacionais com 
• organismos ou entidades públicas ou privadas, contanto que não impliquem 

em sua subordinação a compromissos e interesses que conflitem com seus 

objetivos e finalidades ou arrisquem sua dependência. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Art. 4°. Os associados, sem distinção de sexo, dividem-se em: 

• 
1. honorário 

• 
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ESPORTE CLUBE se organizará em tantas unidades de prestação de serviços, 

quantas se fizerem necessárias, os quais se regerão pelas disposições 

estatutárias. 

• 

• 
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II proprietário 	 :DOCUMENTO PROTOCCIADO, REGISTRADO E f 
ISCAMEADO EM MICROFILME SOA. M. 4960 

HL atleta laureado 

proprietário remido 

contribuinte 

Art. 5°. Somente poderá ser associado do INTERNACIONAL aquele que: 

Gozar de bom conceito; 

Não exercer e não tiver exercito atividade ilícita; 

HL Ser aprovado em exame médico; 

IV. Apresentar, sendo menor de 18 anos, autorização do pai ou responsável 
legal. 

DOS ASSOCIADOS TITULARES E SUA DIVISÃO 

Art. 6°. O associado será: 

honorário — Quando o título for concedido pelo Conselho Deliberativo a 

quem tenha prestado serviços relevantes ao INTERNACIONAL. 

proprietário — É o associado que tiver sua proposta aprovada e adquirir o 

titulo patrimonial. 

atleta laureado — É o atleta que defender o INTERNACIONAL em qualquer 

modalidade esportiva e lhe for concedido este título pelo Conselho Deliberativo 

em razão de seu elevado índice técnico. 

proprietário remido — É o associado que adquiriu esse titulo por valor 

estipulado pelo Conselho Deliberativo. 

Contribuinte — é o associado que terá direito a freqüentar a associação 

juntamente com seus dependentes, porém o título é intransferível. 

Parágrafo Único.  Será permitido, à pessoa que não pertença a nenhuma das 

categorias associativas, desde que, admitida pela Diretoria Executiva, freqüentar 

o clube mediante pagamento de uma taxa mensal de conservação. 

Art. 7°. Os títulos de associados honorário, atleta laureado e contribuintes são 

pessoais e intransferíveis. 

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE 



Art. 8°. A aquisição de titulo proprietário não isenta o associado do pagamento 
de mensalidade ou anuidade previstas neste 
Estatuto. 

Art. 9°. O cônjuge e os dependentes de associado proprietário terão direito de 

usar as dependências de esportes e recreação do clube, sem pagamento de 

mensalidade, salvo os casos previstos pelo parágrafo 2° deste artigo. 

Parágrafo Primeiro.  O direito previsto neste artigo beneficia 

somente o cônjuge ou companheira(o), os filhos menores de 18 (dezoito) anos 

e as filhas enquanto permanecerem solteiras. 

Parágrafo Segundo.  Os filhos, quando não preencherem os requisitos 

previstos no parágrafo 1° deste artigo, e os demais dependentes têm o direito 

de continuar como dependentes do associado, desde que paguem uma 

mensalidade adicional. 

• 
Art. 10. O titulo proprietário, com direitos e obrigações que lhe são inerentes, é 

estritamente pessoal, porem transmissível desde que observadas as normas e 

• 
Parágrafo Único.  O adquirente de titulo proprietário de terceiros, uma vez 

aceito para o quadro social, pagará uma taxa de transferência fixada pela 
Diretoria. 

• 
Art. 11. Para ser associado proprietário não haverá limite de idade, mas o 

associado ficará investido do respectivo direito somente quando completar 18 
anos de idade. 

Art. 12. A importância adquirida com venda de qualquer patrimônio 

imobiliário, inclusive de titulo proprietário, será aplicada exclusivamente no 

Art. 13. A Diretoria, poderá, em caráter excepcional, considerar dependentes 

do associado, pessoas não compreendidas nos artigos anteriores, desde que as 

mesmas preencham os requisitos deste Estatuto. 

• 
Art. 14. A partir da homologação desde documento, não mais haverá nenhuma 

categoria de associados isentos de pagar mensalidades. 

Parágrafo Único.  Poderá haver diferença de preço de títulos, conforme sua 
categoria. 

restrições deste Estatuto. 

aumento do patrimônio do clube. 
• 

• 
Art. 15. A concessão de titulo honorário e titulo de atleta laureado é de 

competência da Assembléia Geral do clube. 

• 
Art. 16. Os atuais associados remidos terão seus títulos transformados em 

título proprietário remido. 

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE 

• 

• 



1 w 	Parágrafo Primeiro.  Os associados possuidores de título proprietário remido 

	

401  tivi. 	estão dispensados de pagamento de mensalidade, mas pagarão mensalmente 

	

Oblc..1'n. 	uma taxa de manutenção a ser fixada pela Diretoria, que não excederá, em 

	

er°ri 	nenhuma hipótese, a 50% (cinqüenta por cento) do valor da mensalidade dos 

IiL6) 	
associados proprietários. 

401dg 
iEn 	Parágrafo Segundo.  Na sucessão, o titulo proprietário remido será 

1  

	

I & = 	transformado em titulo proprietário com os deveres e direitos a ele inerentes. 
' 

1E? 	Art. 17. A quantidade de títulos proprietários será fixada pela Assembléia Geral. 10 .... a L, 

DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

• 
Art. 18. São direitos do associado: 

1. Usufruir as prerrogativas deste Estatuto e invocar seus direitos perante os 
poderes competentes do INTERNACIONAL. 

• II. Utilizar-se das instalações esportivas. 

III. Freqüentar a sede associativa nos horários regulamentados. 
011 

IV. Participar de competições esportivas, quando devidamente inscrito e 
selecionado. 

• 
V. Freqüentar festas e solenidades associativas. 

VI. Representar a Diretoria, reclamando por escrito contra qualquer 
irregularidade. 

• 

VII. Sugerir, por escrito, qualquer medida ou providencia que julgar de interesse 
social. 

• 
VII/ Participar das Assembléias Gerais, com as restrições deste 
Estatuto. 

• 
IX. 	Votar e ser votado, nas condições estabelecidas pelo Estatuto, para a 

composição do Conselho Deliberativo ou qualquer outro cargo eletivo; • 
X. Recorrer ao CONSELHO DELIBERATIVO das penalidades que lhe forem 
impostas pela Diretoria, e em Segunda Instância, à ASSEMBLÉIA GERAL. 

• 
XI. Solicitar demissão; 

• 
XII. Pedir licenciamento, nos casos permitidos por este Estatuto. 

• 
Parágrafo Primeiro.  Todos os associados de qualquer categoria, em dia com 
suas mensalidades, terão direito a voto nas assembléias, porém somente os 
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associados "titulares" proprietários e proprietários remidos poderão ser 
votados. 

Parágrafo Segundo-  Será garantido aos associados e filiados o acesso irrestrito 

aos documentos e informações relativos à prestação de contas, bem como 

àqueles relacionados à gestão da respectiva entidade de administração do 

desporto, os quais deverão ser publicados na íntegra no sítio eletrônico 

desta.(Portaria n°. 224/14-ME, artigo 3°, inciso III, alínea e). 

DAS LICENÇAS 

Art. 19. A requerimento do associado, a Diretoria poderá licenciá-lo com 
isenção de pagamento de mensalidade: 

Até um ano, se funcionário estatal, civil, militar, estudante, para-estatal ou 

associação de economia mista, que tenham sido mandado servir ou estudar fora 
da cidade de Franca: 

Durante o tempo em que estiver incorporado para prestação de serviço 
militar. 

Parágrafo Único.  O associado licenciado, enquanto perdurar a licença, não 
poderá usufruir dos direitos e prerrogativas constantes deste Estatuto. 

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Art. 20. Constituem deveres dos associados: 

Cumprir fielmente este Estatuto e as decisões dos poderes associativos; 

Satisfazer as respectivas contribuições estatutárias, pela forma que se 

obrigou, dentro dos primeiros dez dias de cada mês, e quitar, dentro de trinta 

dias, débito de qualquer natureza; 

Exibir a carteira associativa aos porteiros, funcionários encarregados e 
diretores; 

Portar-se com correção e zelo nas dependências do INTERNACIONAL 

Não discutir, no recinto do INTERNACIONAL assuntos de caráter político, 
religioso e racial; 

Zelar pelo patrimônio do INTERNACIONAL indenizando-a de qualquer 

prejuízo material que causar; 
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Tratar com urbanidade os freqüentadores, visitantes, inclusive os 

OP. 5 	funcionários em geral, sendo vedado o excesso e a impropriedade de 
linguagem; 

g;  
Manter atualizado seu endereço e registros na secretaria; 

N.g, . np 	Parágrafo Único.  Os associados honorários e atletas laureados não poderão 

t lal 

e› 	

tomar parte em provas oficiais de qualquer desporto contra o 
INTERNACIONAL. 

iiiii 	 DAS PENALIDADES 
lie  E?  -- 

Art. 21. Os associados são passíveis das seguintes penalidades: 

• 
1. Admoestação verbal; 

ik 	 II. Admoestação escrita; 
O 

iii. Suspensão; 

• 
IV. Exclusão; 

• 
III 	Parágrafo Único.  Os dependentes dos associados e os freqüentadores 

III 	 previstos no parágrafo único do art. 6° estão sujeitos a iguais penalidades e nas 
mesmas condições. 

• 

.110  
Art. 23. Caberá admoestação verbal ou escrita, sempre que não for 

lb 	expressamente aplicável outra penalidade da infração praticada. 

• 
Art. 24. É passível de pena de suspensão o associado que: 

• 
I. Reincidir em infração já punida com a admoestação. 

• 

II.  Atentar contra o conceito público do INTERNACIONAL por ação ou omissão; 
• 

III. Promover discórdia entre associados; 

411 
IV. Atentar conta à disciplina social; 

V.  Fazer declarações falsas ou de má fé na proposta de admissão de associado 
• 

ou de seus dependentes; • 
VI. Ceder a carteira associativa ou recibo à outra pessoa, a fim de que esta 
ingresse nas dependências do INTERNACIONAL; 

• 
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Art. 22. A reincidência na infração a agrava, 

• 



LIA 	VII. Desrespeitar qualquer membro dos Poderes Associativos, ou associados 
investidos de poderes para representá-los, quando no exercício de suas funções 
ou determinações deles emanadas; 

‘ã' 	
VIII. Praticar ato condenável ou ter comportamento inconveniente nas 
dependências do INTERNACIONAL; 

Parágrafo Primeiro -  A pena de suspensão priva o associado dos seus direitos, 
mantendo, porém, as suas obrigações. 

1É=  

Parágrafo Segundo -  A pena de suspensão não poderá ser superior a 1 (um) 
- - 	ano 

• 
Art. 25. É passível da pena de exclusão o associado que: 

I. Trouxer desarmonia, prejudicar moral ou materialmente ao INTERNACIONAL 
• 

ou praticar agressão dentro dos recintos associativos; • 
II. For condenado por sentença transitada em julgada pela prática de delito 
doloso; • 
III. Cometer ato grave contra a moral associativa desportiva; 

• 
IV. Conhecida a existência de motivo grave não previsto neste estatuto; 

Art. 26, Os Dependentes de associados, quando tenham a obrigação de pagar 
• 

mensalidade, se atrasar com o pagamento de suas mensalidades por três meses 

será notificado, por escrito, para saldá-las dentro de 60 (sessenta) dias, sob 
pena ter todos os seus direitos cancelados, sem qualquer outro aviso. 

• 

Parágrafo Único.  Enquanto perdurar a inadimplência o associado não poderá 
exercitar o direito previsto no item IX do art. 18. 

• 
Art. 27. A falta de indenização dos prejuízos materiais causados ao 
INTERNACIONAL priva o associado de todos os direitos estatutários, 

• 

• 
Parágrafo Único.  A indenização não exime o associado da penalidade cabível. 

DA COMPETÊNCIA PARA APLICAR PENAS • 
Art. 28. À Diretoria compete aplicar as penas de admoestação e suspensão. 

• 
Art. 29. A ASSEMBLÉIA GERAL compete aplicar a pena de exclusão prevista nos 
incisos I, II e III do art. 25; 

• 
Parágrafo Único.  No caso previsto no inciso IV do supracitado artigo, a 
penalidade de exclusão será de competência da Assembléia Geral, em 

110
deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes, especialmente 
convocada para esse fim. 
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Art. 30. São competentes para propor a exclusão: 

1.A Diretoria; 

II. Os membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo; 

Parágrafo Único.  A Assembléia Geral, conforme o caso, somente tomará 
conhecimento da proposta de exclusão quando justificada. 

DOS RECURSOS 

Art. 31 O associado punido terá o direito de pedir reconsideração ao órgão 

punitivo, por uma só vez, das penas de admoestação e suspensão, no prazo de 
10 (dez) dias. 

Parágrafo Único-  Caberá ao associado o direito de recorrer ordinariamente ao 

Conselho Deliberativo das penas disciplinares aplicadas pela Diretoria, dentro 
de 15 dias da ciência da aplicação da pena. 

Art.32. No caso de exclusão prevista nos incisos I, II e III do artigo 25, caberá ao 

associado o direito de recorrer ordinariamente à Assembléia Geral, dentro de 15 

(quinze) dias da ciência de confirmação da pena, ou do ato punitivo. 

Parágrafo Único.  Os processos de recurso e de pedidos de reconsideração 

deverão conter o teor da ata do órgão punitivo na parte relativa à punição. 

Art. 33. A proposta de exclusão prevista no artigo 25, inc. L II e III, com os 

elementos em que ela se apóia, será autuada por despacho do Presidente do 

Conselho Deliberativo e dirigida á ASSEMBLÉIA GERAL que determinará a 

notificação do associado, assegurando-lhe o direito de no prazo de 10 (dez) 

dias oferecer a sua defesa e indicar as provas que pretender produzir. 

Parágrafo Primeiro-  Concluída a instrução, será convocado, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias, á ASSEMBLÉIA GERAL para apreciação e votação da 

proposta. 

Parágrafo Segundo - Á ASSEMBLÉIA GERAL poderá, se julgar não ser caso de 

exclusão, aplicar ao associado outra penalidade estatutária cabível. 

Parágrafo Terceiro -  A proposta de eliminação acarreta a imediata suspensão 

do associado até final decisão, podendo o Presidente do Conselho Deliberativo, 

se houver fatos supervenientes que a justifique, dar-lhe efeito suspensivo. 

INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE 



i• 
41 

Art. 34. O associado que sofrer a pena de exclusão poderá requerer 

16 	
reconsideração a Assembléia Geral, desde que o faça até 15 (quinze) dias após a 

decisão que o excluiu. 
15 

Parágrafo Primeiro -  O reexame da pena de exclusão poderá ser solicitado 

pelo próprio associado excluído em qualquer época, desde que apresente fatos 

novos ainda não considerados quando da punição. 

OIX 	Parágrafo Segundo -  O cancelamento da pena de exclusão exigirá a votação 

favorável da metade mais um da totalidade dos membros da Assembléia Geral 
presentes à reunião. 

Art. 35. Os recursos estatutários são facultados também aos dependentes do 
associado. 

Art. 36. A punição aplicada pela Diretoria deverá constar de ata, contendo o 
411 	

resumo dos fatos que motivaram à aplicação da pena, o dia da ocorrência e o 
dispositivo estatutário em que se baseia. 

• 

• 
• 
• 
OIN 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Art. 38. Os membros dos diversos poderes exercerão as suas funções sob a 

411 	 direção de um presidente, substituído em suas faltas e impedimentos pelo vice- 
presidente. 

• 
Parágrafo Primeiro -  Ocorrendo, vacância na direção de qualquer dos 
Poderes, proceder-se a nova eleição. 

Parágrafo Segundo -  A posse e licenciamento dos cargos eletivos e dos 

nomeados se fará pelo presidente do mesmo poder que realizou a eleição ou a 
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CAPÍTULO III 

DOS PODERES ASSOCIATIVOS - CONSTITUIÇÃO 

Art. 37 São poderes do INTERNACIONAL 

A Assembléia Geral, 

O Conselho Deliberativo; 

RI O Conselho Fiscal; e 

IV. A Diretoria Executiva. 

• 
• 



nomeação, salvo o presidente do Conselho Deliberativo, que será empossado 
pelo próprio Conselho, com a proclamação do resultado da eleição. 

e 

gi 	
Parágrafo Terceiro - Os membros dos poderes deverão proceder com 
comedimento e cautela nos pronunciamentos externos que possam causar 

13, LE- 	
prejuízos morais ou materiais à agremiação, repercussões negativas, ou por 
qualquer forma sensacionalista. 

; 

Parágrafo Quarto -. O membro ocupante de cargo no INTERNACIONAL que 
I. g 	for candidato a cargo público eletivo, deverá dele se afastar a partir da data de 
lie 	seu registro corno candidato, tornando-se passível de eliminação, se retardar a 

comunicação de afastamento. 
• 
• 
• 

DA ASSEMBLÉIA GERAL - ORGANIZAÇÃO 

Art. 39.  A Assembléia Geral é o órgão soberano do clube e compete 
• 

privativamente: 
• 

I. Eleger os administradores; 

II. Destituir os administradores; 

• 
III.Deliberar sobre a previsão orçamentária e a prestação de contas da Diretoria, 

precedida e acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 

relatório do exercício findo, demonstração da Receita e da Despesa e Balaço 

Patrimonial referente aquele exercício e Plano de Atividades para o exercício 
41 	 seguinte; (Portaria n° 224/14-ME, Inciso III, alínea d). 
• 

IV. Alterar o Estatuto. 

• 
Parágrafo Primeiro -  Para as deliberações que se referem os incisos II e IV é 
exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia, 

especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira 

convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um 
terço nas convocações seguintes. • 
Parágrafo Segundo -.  Todos os associados são iguais podendo participar das 
assembléias, tendo direito a voto apenas os associados proprietários e 

fb 	 associados proprietários remidos. 
• 

Art. 40. A Assembléia Geral será constituída pelos associados, maiores de 18 

4111 	anos de idade, sendo essencial que se encontrem no gozo de todos os direitos 
estatutários. 

• 
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Parágrafo Único.  Os dependentes de associados não participam da Assembléia 

Geral, somente o titular. 

Art. 41. A Assembléia Geral reunir-se-á: 

1. Ordinariamente, de três em três anos, no mês de janeiro, exclusivamente 

para eleger os membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes; 

Ordinariamente, a cada 03 (três) anos, exclusivamente para eleger os 

membros da Diretoria Administrativa; 

Ordinariamente, no mês de janeiro de cada ano, para apreciação e 

julgamento das contas do exercício anterior; 

Extraordinariamente, em qualquer tempo, quando for convocado dentro 
das normas do Estatuto. 

Parágrafo Primeiro -.  As deliberações que envolvam a extinção ou a fusão da 

agremiação serão tomadas em Assembléia Geral, para esse fim especialmente 

convocada, e pelo voto de pelo menos dois terços dos presentes. 

Parágrafo Segundo-,  A Assembléia Geral poderá ser convocada, 
extraordinariamente, por iniciativa do presidente do Conselho Deliberativo, do 

presidente da Diretoria Administrativa, por proposta de 10 conselheiros, no 

mínimo, ou por iniciativa de pelo menos 1/5 (um quinto) dos associados 
proprietários e proprietários remidos quites com o clube e no gozo de seus 
direitos. 

Parágrafo Terceiro -  O requerimento de convocação será feito ao presidente 

do Conselho Deliberativo, expondo-se pormenorizadamente as razões do 

pedido, que decidirá sobre a convocação, ou não, após examinar os motivos 
que determinaram o pedido. 

Parágrafo Quarto -.  Se a decisão do presidente do Conselho Deliberativo for 

contrária à convocação, caberá recurso ao plenário do Conselho Deliberativo, 

que aceitará o pedido desde que obtenha 2/3 dos votos dos conselheiros 
presentes. 

Parágrafo Quinto -.  A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação, 

na hora marcada com a presença de no mínimo, um terço de associados 

proprietários e proprietários remidos, em segunda convocação, uma hora 

depois, com qualquer número, exceção feita ao disposto no § 1° do artigo 39. 

Parágrafo Sexto -.  A presença dos associados será documentada, com suas 
assinaturas, em livro próprio. 
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Parágrafo Sétimo -  Das resoluções tomadas na Assembléia Geral serão 

lavradas atas circunstanciadas, em livro próprio, assinadas pelo presidente e 
secretário. 

Parágrafo Oitavo -A  Assembléia Geral compete deliberar sobre bens de raiz, 

sobre a orientação do clube e manifestar-se sobre assuntos para os quais for 

convocada, além de outras atribuições previstas neste Estatuto. 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 42. As convocações para a Assembléia Geral poderão ser publicadas em 

um jornal diário de circulação local, ou ainda, outros meios convenientes, como 

emails, redes sociais, cartas com avisos de recebimento, etc., com antecedência 

de 10 dias no mínimo e afixada na sede do clube. 

Art. 43. O presidente do Conselho Deliberativo, ou seu substituto legal, dirigirá 

os trabalhos de instalação da Assembléia Geral, devendo, com antecedência, 

providenciar colocação de urnas em número suficiente para o recebimento de 
votos. 

Art. 44. Os resumos dos trabalhos da Assembléia Geral serão registrados em 

Ata lavrada em livro especial, redigida por um dos secretários indicados pelo 

presidente do Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Primeiro -.  A Ata conterá as assinaturas do presidente, dos 
secretários, e, se aprovada, produzirá todos os efeitos. 

Parágrafo Segundo -.  Na Assembléia Geral, convocada para a eleição do 

Conselho Deliberativo, os eventuais protestos dos fiscais ou representantes das 

chapas concorrentes deverão ser redigidos por escrito e entregues ao 

presidente da seção, devendo acompanhar as respectivas Atas. 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 45. São elegíveis os associados proprietários e associados proprietários 
remidos, desde que em dia com os deveres sociais. 

Parágrafo Único.  Os associados proprietários deverão ter seus títulos quitados 
e suas mensalidades quitadas. 

Art. 46. Os candidatos deverão constituir-se em chapas, que serão registradas 

a requerimento de, pelo menos, 5 (cinco) conselheiros com direito a voto. 

Art. 47. O prazo para registro de chapas será de até 48 horas, antes da data da 
eleição. 
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Art. 48. As chapas deverão conter a totalidade das vagas trienais, com os 

respectivos suplentes, obedecendo a uma ordem seqüencial. 

el cZ: 

4151i 	
Parágrafo Único.  Com  a apresentação da chapa na Secretaria, serão indicados 
um ou mais representantes. 

1 gW 	Art. 49. A chapa deverá adotar uma denominação. 
40iWs 

K 
é i 	Parágrafo Único.  A cédula somente com a denominação adotada, conterá 

implicitamente os nomes que a compõem, na forma registrada. 
ei 
10 e — 92  "" 	Art. 50. Os registros de chapas far-se-ão na Secretaria do Clube, a qual 

411 	 designará diretores ou funcionários, que darão recibo da documentação 
apresentada. 

• 	
Art. 51. O secretário da Diretoria, dentro de 24 horas, notificará o representante 

da chapa sobre irregularidade formal existente, devendo a mesma ser sanada 
• 

em dois dias, a contar da notificação. • 
Parágrafo Primeiro -Não sendo sanada a falha, o registro se fará sob condição, 
para posterior decisão do presidente do Conselho Deliberativo. 

• 

Parágrafo Segundo -.  A decisão deverá ser proferida antes das eleições e ser 
submetida ao referendo da Assembléia Geral. 

9 
Art. 52. A Diretoria deverá providenciar dentro de 24 horas após a extinção do 

prazo de registro de chapas, a fixação, na sede associativa, das diversas chapas 
que se apresentarem para as eleições. 

• 

Parágrafo Primeiro -.  Se houver impugnação de alguma chapa, ela terá o 

prazo de três dias para se defender, e a decisão final cabe ao presidente do 
Conselho Deliberativo. 

• 

Parágrafo Segundo -.  A chapa impugnada poderá recorrer em grau de recurso, 
ao plenário do Conselho Deliberativo. 

• 
Art. 53. Qualquer associado proprietário e proprietário remido que esteja em 

dia com seus deveres associativos, poderá questionar por escrito, sobre a 

legitimidade da inscrição de qualquer candidato que concorra às vagas trienais. 
• 

Art. 54. As cédulas eleitorais poderão ser impressas, datilografadas, 
mimeografadas ou digitadas. 

01, 

Art. 55. Iniciada a votação, que se fará por escrutínio secreto, cada eleitor, 

depois de identificado, assinará a folha de volantes, recebendo sobrecarta 

rubricada pelo secretário, dirigindo-se à cabina indevassável para colocar a 

cédula de sua preferência, fechado-a e depositando-a na urna. 

• 
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Parágrafo Único.  O presidente do Conselho Deliberativo indicará os membros 
da mesma apuradora. 

Art. 56. Concluída a votação, a Mesa apuradora iniciará a contagem de votos e 

o presidente, ao final, proclamará os conselheiros eleitos. 

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

Art. 57. Os candidatos só poderão ser registrados em uma única chapa. 

Art. 58. Havendo mais de uma chapa, a eleição se fará utilizando-se a 

proporcionalidade entre os votos obtidos por cada chapa, e a totalidade dos 
votos válidos, obedecendo aos seguintes critérios: 

Os votos válidos serão divididos pelo número de vagas a serem preenchidas, 

obtendo se assim o quociente eleitoral; 

O número de votos de cada chapa será dividido pelo quociente eleitoral, 

apurando-se o número de conselheiros eleitos por cada chapa; 

RI. Ocorrendo falta de preenchimento de um ou mais cargos de conselheiro, 

após a aplicação dos critérios citados nos itens I e II acima, a chapa que 

apresentar o maior número de conselheiros eleitos ficará com as vagas 
restantes; 

A chapa que não obtiver votação igual ou superior ao quociente eleitoral 
previsto no item I deste artigo não elegerá nenhum conselheiro; 

Consideram-se votos válidos somente os que forem destinados e 

computados para uma das chapas que disputam a eleição; 

Não são considerados votos válidos os votos em branco e os que forem 
anulados. 

Art. 59. Para a eleição dos suplentes, em número de 7 (sete), serão observadas 

as mesmas regras estabelecidas no artigo anterior. 

Parágrafo Único.  No caso de empate entre duas ou mais chapas concorrentes, 

a ordem de classificação será decidida por sorteio, para efeito do previsto no 
item III do artigo anterior. 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 
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