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SEÇÃO C – DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
ARTIGO 34 - A Diretoria Executiva da Associação é o órgão executivo com 
amplos poderes para praticar os atos decorrentes dessa incumbência, sendo 
integrada por um Presidente e 7 (sete) Diretores, eleitos individualmente 
bienalmente pela Assembléia Geral Ordinária. 
 
Parágrafo Primeiro - Os membros integrantes da Diretoria Executiva tomarão 
posse em reunião do Conselho Deliberativo convocada para tal fim. 
 
Parágrafo Segundo - Os membros integrantes da Diretoria Executiva poderão 
ser reeleitos somente por um mandato, independentemente da nomenclatura 
do cargo exercido pelo associado. 
 
ARTIGO 35 - À Diretoria Executiva incumbem todos os atos de gerência 
administrativa, executiva e fiscal da Associação, competindo-lhe 
precipuamente: 
 
a) cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto Associativo em sua 
totalidade e demais normas reguladoras da Associação e as Deliberações das 
Assembléias Gerais; 
 
b) estimular o desenvolvimento de todas as atividades da Associação e tomar 
as providências relativas à administração da Associação, necessárias ao seu 
perfeito funcionamento e à consecução de seus objetivos; 
 
c) promover a arrecadação dos valores devidos pelos associados, a título de 
taxa de manutenção atinentes aos serviços de limpeza, manutenção e 
vigilância, a titulo de multa e a outros títulos previstos no Estatuto Associativo, 
bem como efetuar os respectivos pagamentos aos empregados e terceiros por 
ela contratados; 
 
d) propor ao Conselho Deliberativo que elabore estudos visando criar, extinguir 
e modificar regulamentos internos vigentes ou a viger no âmbito de cada 
Diretoria; 
 
e) organizar anualmente e encaminhar ao Conselho Deliberativo, até o dia 28 
de fevereiro, o Relatório Anual, o Balanço Geral e a demonstração de Receita e 
Despesas do exercício anterior, acompanhado do relatório pormenorizado da 
prestação de contas de suas atividades; 
 
f) durante os mês de outubro encaminhar a Proposta Orçamentária e o Plano 
de Investimentos para o exercício financeiro do ano seguinte, possibilitando 
assim que o Conselho Deliberativo tenha tempo hábil caso haja necessidade 
de convocação de Assembléia Geral Extraordinária com quorum qualificado 
para deliberar sobre investimentos que ultrapassem o valor definido no artigo 
64; 
 



     ESTATUTO SOCIAL  
 

ARTIGO 36 - A Diretoria Executiva é integrada pelos seguintes diretores: 
Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Administrativo, Diretor 
Financeiro, Diretor Técnico, Diretor de Segurança, Diretor Social e Diretor de 
Esportes. 
 
ARTIGO 37 - A representação ativa ou passiva da Associação será exercida 
pelo Presidente em conjunto com qualquer dos Diretores, ou, em caso de 
ausência ou impedimento do Presidente, pelo seu substituto, em conjunto com 
um dos demais Diretores. 
 
Parágrafo Primeiro - A Diretoria poderá, outrossim, nomear procuradores, que 
representarão a Associação, ativa ou passivamente, em Juízo ou fora dele, 
inclusive junto a estabelecimentos bancários, podendo referidos procuradores 
praticarem todos os atos previstos em mandato. 
 
Parágrafo Segundo - com exceção dos mandatos revestidos dos poderes da 
cláusula “ad judicia”, todos os demais expirarão no dia 31 de dezembro do ano 
em que forem outorgados. Para a constituição de procuradores, a Associação 
será representada na forma prevista no “caput” deste artigo. 
 
ARTIGO 38 - A Diretoria Executiva reunir-se-á ordinariamente uma vez por 
mês, e extraordinariamente desde que convocada pelo Diretor Presidente ou, 
ainda, pela maioria de seus membros. 
 
Parágrafo Primeiro - As deliberações da Diretoria Executiva somente poderão 
ser tomadas com a presença de no mínimo 4 (quatro) Membros, dentre eles, 
obrigatoriamente, o diretor responsável pela área do assunto em questão. 
 
Parágrafo Segundo – O Diretor que não comparecer a 2 (duas) reuniões 
consecutivas sem justificativa escrita endereçada ao Diretor-Presidente ou em 
caso de impossibilidade ao Vice-Presidente, ou a 4 (quatro) reuniões 
consecutivas, com justificativas não aceitas pela maioria simples da Diretoria, 
perderá automaticamente seu mandato que deverá ser referendado em 
Assembléia Geral convocada para tal fim. 
 
Parágrafo Terceiro - A justificativa deverá ser feita em até 10 dias após a 
respectiva reunião, aplicando-se tal disposição, a todos os membros da 
Diretoria Executiva. 
 
Parágrafo Quarto – - O Diretor que perder o mandato, nos termos dispostos 
por este estatuto, ficará inelegível para qualquer Órgão da Associação, para a 
próxima eleição. 
 
Parágrafo Quinto – O comparecimento dos Diretores às reuniões será 
comprovado mediante assinatura em livro ou lista de registro de presenças. 
 
Parágrafo Sexto – O Diretor que se encontrar inadimplente ou que não estiver 
quite com suas obrigações estatutárias, perderá o direito a voto nas reuniões 
da Diretoria Executiva e persistindo a inadimplência, verificando que esta se 
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refere a no mínimo 3 (três) taxas de manutenção, isto é, correspondente a 3 
(três) meses, ocorrerá a perda automática do mandato, sendo que, neste caso, 
aplica-se o previsto no artigo 38 parágrafo quarto, no que se refere a 
inelegibilidade. 
 

ARTIGO 47 - Ocorrendo renúncia coletiva ou destituição da Diretoria 
Executiva, assumirá a direção da Associação o Presidente do Conselho 
Deliberativo até a posse da nova Diretoria Executiva a ser eleita pela 
Assembléia Geral, neste caso de caráter extraordinário, dentro do prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da renúncia ou destituição. 
 
Parágrafo Primeiro – No caso previsto no artigo anterior, a Diretoria eleita 
cumprirá o restante do mandato inicialmente previsto para a Diretoria que a 
antecedeu. 
 
Parágrafo Segundo – Na hipótese de renúncia individual de membro da 
Diretoria Executiva, com exceção do diretor presidente, será convocada 
Assembléia Geral Extraordinária para eleição do cargo vago. 
 
Parágrafo Terceiro – O cargo vago na Diretoria Executiva, não poderá ser 
acumulado por outro Diretor por prazo superior a 30 (trinta) dias. Durante este 
prazo ocorrerão eleições na Assembléia Geral Extraordinária para tal fim. 
 
g) nomear Comissões de Trabalho, com funções especificadas no ato de tal 
nomeação, sendo que tais comissões serão órgãos auxiliares da Diretoria, e os 
membros daquelas demissíveis “ad nutum”, por deliberação da Diretoria; 
 
h) admitir e demitir empregados da Associação. 
 
i) Responder as solicitações da Ouvidoria no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
a contar do recebimento da reclamação ou sugestão encaminhada por escrito; 
 
j) Aplicar as multas por infrações aos Regulamentos Internos, mediante 
decisão colegiada dos membros da Diretoria, em regular reunião administrativa 
que deliberará sobre a sua aplicação, ocasião em que o associado terá o prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentação de recurso ou defesa escrita; 
 
k) Preparar a prestação de contas de cada trimestre do exercício até 15 
(quinze) dias após o seu vencimento para que a mesma fique a disposição da 
empresa de auditoria para ser auditada durante o prazo máximo de 20(vinte) 
dias, quando então será enviada ao Conselho Fiscal. 
 
Parágrafo Único - Fica facultado à Diretoria Executiva contratar terceiros para 
executar os serviços que a Associação se obrigou. 
 
 


