
ESTATUTO DO CLUBE DOS TRINTA 

  

CAPÍTULO I 

DE, FORO E DURAÇÃO 

Art.1 - O Clube dos Trinta é uma sociedade civil de âmbito nacional, 
de fins recreativos, culturais, sociais e esportivos, sem finalidade de 
lucro, regida pelas disposições deste estatuto e pela legislação em 
vigor aplicável a espécie. 

Art.2 - O Clube tem sede e foro na cidade de Machado, Estado de 
Minas Gerais, renunciando a outro qualquer, por mais privilegiado que 
venha a se tornar. 

Art.3 - O prazo de duração do clube é indeterminado. 

CAPÍTULO II 

DOS SÓCIOS 

SEÇÃO I 

ADMISSÃO E TÍTULOS 

Art.4 - O quadro social do Clube será composto das seguintes 
categorias de sócios: 

a)Sócios Proprietários Fundadores - São considerados Sócios 
Proprietários Fundadores os subscritores de título social, emitidos com 
observância dos dispositivos estatuários e remidos em seus títulos 
originais em 01/04/89. 

b)Sócios Proprietários - São considerados Sócios Proprietários os 
subscritores de título social, emitidos com observância dos 
dispositivos estatuários. 

c)Sócios Contribuintes - São considerados Sócios Contribuintes os 
filhos de Sócios Proprietários, admitidos simplesmente na categoria de 
frequentadores e não portadores de título de propriedade. 



Parágrafo 1 - O título de Sócio Remido, quando transferido, por venda, 
doação ou sucessão, perderá a qualidade de remido, excessão feita 
ao cônjuge sobrevivente. 

Parágrafo 2 - O direito a admissão de Sócio Contribuinte deverá ser 
exercido pelo interessado no prazo de 360 dias, contados na data em 
que se extinguir a condição de dependência, observadas as 
disposições estatuárias. 

Art.5 - O título de Sócio Contribuinte é intransferível e deverá ser 
integralizado no valor de 50% do valor da cota patrimonial fixado na 
forma deste estatuto. 

Parágrafo Único - O Sócio contribuinte está obrigado as disposições 
deste estatuto, inclusive com relação ao pagamento de mensalidades. 

Art.6 - A admissão de sócios será precedida de proposta firmada pelo 
interessado, abonada por dois Sócios Proprietários, que deverá ser 
submetida e aprovada pela unanimidade do Conselho Administrativo. 

Parágrafo 1- A assinatura na proposta de admissão pelo candidato 
importa em compromisso prévio e expresso de cumprir o estatuto, o 
Regimento Interno assim como as demais normas complementares. 

Parágrafo 2 - A aprovação na proposta de admissão pelo Conselho 
Administrativo terá a validade de 60 dias, em cujo prazo o proponente 
deverá efetivar a transferência, saldando os encargos devidos com 
observância no valor atualizado da cota patrimonial. 

Art.7 - Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores são condições 
essenciais a admissão no quadro social: 

a)Bom comportamento social e moral do candidato e de seus 
dependentes. 

b)Não sofrer o candidato de doenças infecto-contagiosas ou moléstia 
de aspecto repulsivo, bem como os seus dependentes. 

Art.8 - Os títulos de Sócio Proprietário são nominativos e indivisíveis, 
transmissíveis por ato entre vivos ou sucessão hereditária, observadas 
as disposições legais e deste Estatuto, mediante o pagamento da taxa 
de transferência, no valor de 20% (vinte por cento) da cota atual. 

Parágrafo 1 - Os Sócios Cedentes deverão estar quites com todas as 
suas obrigações perante o Clube, para formalizarem as transferências 
nos escritórios do Clube e nos termos dos artigos antecedentes. 



Parágrafo 2 - Será dispensada a taxa de transferência no caso de 
abertura de sucessão em favor do cônjuge sobrevivente. 

Parágrafo 3 - Não cabendo ao cônjuge sobrevivente, em partilha, a 
cota inventariada, o herdeiro que a receber se sujeitará as normas dos 
artigos 6 e 7, observando-se a indivisibilidade da cota. 

Art.9 - Os títulos de Sócios Contribuintes são nominativos, indivisíveis 
e só transferíveis em caso de sucessão hereditária a dependentes, 
observadas as disposições legais e do artigo 13 deste Estatuto. 

Parágrafo Único - Não cabendo ao cônjuge sobrevivente, em partilha, 
o título inventariado, o herdeiro que o receber se sujeitará aos ditames 
dos artigos 6 e 7 e também ao pagamento de taxa de transferência no 
valor de 10% calculado sobre o valor da cota patrimonial, observando-
se a indivisibilidade do título. 

Art.10 - O Clube possuirá seis livros devidamente registrados como: 

a)Livro de Registro de Cotas Patrimoniais, para Inscrição, Averbação, 
Transferências e demais anotações, 

b)Livro de Registro de Títulos de Sócios Contribuintes para Inscrição, 
Averbação, Transferências e demais anotações, 

c)Livro de Atas das Assembléias, 

d)Livro de Atas das Reuniões do Conselho Administrativo, 

e)Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, 

f)Livro de Atas das Reuniões do Conselho Fiscal. 

Art.11 - É facultada a Aquisição de Título a qualquer pessoa física, 
plenamente capaz, sem distinção de cor, raça, religião ou credo 
político, observadas ás disposições deste Estatuto. 

Parágrafo Único - É vedada a posse de demais de um Título por 
Sócio, salvo os casos existentes até a presente data. 

Art.12 - Somente os Sócios Fundadores e Proprietários terão o direito 
de votar e serem votados nas Assembléias Gerais, desde que quites 
com o Clube. 

Art.13 - São considerados Dependentes: 



a)O cônjuge, 

b)As filhas solteiras de qualquer idade desde que vivam em 
companhia dos pais, 

c)Os filhos menores de vinte e um anos e solteiros, 

d)Os filhos menores de vinte e quatro anos, desde que estudantes, 
que não tenham renda própria e solteiros, 

e)Aqueles que a lei determinar. 

SEÇÃO II 

DIREITOS E DEVERES 

  

Art.14 - Da convocação da assembléia Geral até a sua realização 
ficarão suspensas as Transferências de Títulos Sociais. 

Art.15 - Aos Sócios Proprietários serão assegurados os seguintes 
direitos: 

a)Votar e serem Votados, obedecidas as Normas deste Estatuto; 

b) Uso e gozo imediatos, juntamente com os seus dependentes, e de 
todas as dependências do clube. 

Art.16 - Aos Sócios Contribuintes serão assegurados direitos de uso e 
gozo imediatos, juntamente com seus dependentes, de todas as 
dependências do Clube. 

Art.17 - Constituem deveres de todos os Sócios, por si e por seus 
dependentes: 

a)Integralizar o Título Social nas condições ajustadas; 

b)Solver as mensalidades estipuladas e demais contribuições 
pecuniárias a que estiverem abrigados, mesmo na vigência de 
penalidades; 

c)Observar e fazer observar as deliberações da Assembléia Geral e as 
decisões da Diretoria; 



d)Respeitar as prescrições deste Estatuto, do Regimento Interno e das 
normas complementares que forem expedidas por quem de direito. 

SEÇÃO III 

DAS PENALIDADES 

  

Art.18 - A Diretoria poderá impor aos Sócios e ou aos seus 
dependentes as seguintes penalidades: 

a)Suspensão; 

b)Exclusão. 

Parágrafo I - Serão suspensos os Sócios que: 

a)Tiverem três mensalidades em atraso; 

b)Praticarem ato cuja gravidade justifique a medida. 

Parágrafo II - Serão excluídos os Sócios que: 

a)Praticarem ato grave; 

b)Sofrerem três suspensões; 

c)Estiverem em atraso com quatro mensalidades, após notificados da 
suspensão por falta de pagamento. 

Art.19 - As penalidades serão aplicadas por decisão da Diretoria. 
Desta decisão comunicada por escrito em registro postal, poderá o 
Sócio pedir reconsideração no prazo de 15 dias a Diretoria e, mantida 
a decisão, impetrar recurso em igual prazo ao Conselho 
Administrativo, sem efeito suspensivo. 

Art.20 - O Sócio excluído perderá automaticamente os seus direitos, 
recebendo do Clube o valor atual da sua cota em vinte prestações 
mensais, iguais e sucessivas, descontados os seus débitos para com 
o Clube. 

CAPÍTULO III 

DA ASSEMBLÉIA GERAL. 



  

Art.21 - A Assembléia Geral, Órgão Soberano da Vontade Social, será 
constituída pelos Sócios Proprietários em pleno goze de seus direitos 
e reunir-se-à ordinariamente no mês de junho de cada ano e 
extraordinariamente sempre que necessário aos interesses do Clube. 

Art.22 - A Assembléia Geral Ordinária compete: 

a)Eleger anualmente aos Membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e 
do Conselho Administrativo; 

b)Apreciar anualmente as Contas da Diretoria e os pareceres dos 
Conselhos Administrativos e Fiscal; 

c)Reformar o Estatuto, desde que composta de metade mais um dos 
Sócios quites; 

d)Aprovar ou Vetar Alienação ou Aquisição de Bens Móveis e Imóveis, 
desde que composta de metade mais um dos Sócios quites; 

e)Decidir sobre os Assuntos de Alto Interesse da Sociedade Trintense. 

Art.23 - As Assembléias Gerais serão convocadas pela Diretoria e se 
esta não o fizer, pelo Conselho Fiscal ou pelo Conselho 
Administrativo, ou ainda, por um quinto dos Sócios quites, mediante 
publicação de Edital em Órgãos de Divulgação com antecedência 
mínima de dez dias. 

Art.24 - A Assembléia Geral será instalada em primeira convocação 
com a presença de metade mais um dos Sócios quites; em segunda 
convocação uma hora após, com um terço dos Sócios quites e em 
terceira e última convocação trinta minutos após a segunda com 
qualquer número de Sócios quites, salvo o disposto no artigo 22, letras 
c e d. 

Parágrafo Único - As convocações poderão constar em um Único 
Edital. 

Art.25 - Os Sócios, após assinarem o Livro de Presença, por 
aclamação elegerão dentre eles, o Presidente da Assembléia e este 
convidará um ou mais Sócios para secretariá-lo. 

Art.26 - As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por 
maioria dos votos dos Sócios quites presentes e constarão de ata, 



lavrada em livro próprio, assinada pela Mesa e demais Sócios 
presentes ou por Comissão Nomeada para tal fim. 

Art.27 - O Voto, na Assembléia Geral, poderá ser por aclamação, 
nominal ou secreto, conforme deliberar a maioria dos presentes, salvo 
as disposições do artigo 30. 

  

CAPÍTULO IV 

DAS ELEIÇÕES 

  

Art.28 - As Eleições serão realizadas nas Assembléias Gerais 
Ordinárias. 

Art.29 - Poderão ser candidatos os Sócios Proprietários quites, que 
tenham sido admitidos ao quadro social há mais de três anos, desde 
que Integrantes de Chapa Completa, registrada junto à Diretoria do 
Clube com antecedência mínima de 08 dias da Assembléia, com a 
anuência escrita de seus Membros. 

Parágrafo Único= Em caso de impugnação Fundamentada pela 
Diretoria, caberá ao Candidato a Presidência de Chapa, no prazo de 
vinte e quatro horas, sanar a irregularidade ou recorrer ao Conselho 
Administrativo. 

Art.30 - As Eleições serão realizadas sempre por Sufrágio Secreto, 
vedadas outras formas. 

Art.31 - A apuração será realizada por uma Comissão de Três 
Membros, indicados pela Assembléia e será efetuada imediatamente. 

Parágrafo Único= Em caso de Empate de Chapas Concorrentes 
considerar-se-à Vencedora aquela cujo Candidato a Presidente contar 
com maior tempo de filiação no Clube. 

Art.32 - É vedado o Voto por representação. 

Art.33 - À Posse dos Eleitos se dará dentro de dez dias subseqüente a 
data da Eleição. 

Art.34 - É vedada a inscrição de um Candidato em mais de uma 
Chapa. 



  

CAPÍTULO V 

DA DIRETORIA. 

Art.35 - A Diretoria, Órgão Executivo do Clube, compõe-se de Dez 
Membros, residentes nesta cidade, portadores de Títulos 
Integralizados, a saber: 

a)Diretor Presidente; 

b)Diretor Vice-Presidente; 

c)Diretor Secretário; 

d)Diretor Segundo Secretário; 

e)Diretor Tesoureiro; 

f)Diretor Segundo Tesoureiro; 

g)Diretor Social; 

h)Diretor Social-Vice; 

i)Diretor Esportivo; 

j)Diretor Esportivo-Vice. 

Art.36 - O Mandato da Diretoria será de um ano, sendo facultada a 
reeleição. 

Art.37 - A Diretoria compete, de forma geral, através da decisão da 
maioria de seus Membros: 

a)Os Atos da Administração Geral não conferidos especificamente a 
cada Diretor e os demais que lhes são atribuídos neste Estatuto e na 
Lei Civil; 

b)Redigir e Publicar Editais, e, com aprovação do Conselho 
Administrativo, elaborar o Regimento Interno e Resoluções 
Complementares; 



c)Fazer cumprir as deliberações das Assembléias Gerais deste 
Estatuto , do Regimento Interno, das Resoluções Complementares e 
Editais; 

d)Firmar Convênios ou ajustes com Entidades Congêneres, ouvido o 
Conselho Administrativo; 

e)Punir os Sócios Infratores e examinar os pedidos de reconsideração; 

f)Decidir sobre Construções, Demolições ou Modificações em Obras 
no Clube, depois de ouvido o Conselho Administrativo. 

Art.38 - Ao Presidente compete: 

a)Representar o Clube Ativa e Passivamente, Judicial ou 
Extrajudicialmente; 

b)Presidir as Reuniões de Diretoria com voto próprio e de qualidade; 

c)Instalar as Assembléias Gerais; 

d)Admitir, Demitir e Punir Empregados; 

e)Firmar com outro Diretor, os Contratos de qualquer natureza de 
interesse do Clube, depois do parecer favorável do Conselho 
Administrativo. 

Art.39 - Ao Diretor Secretário compete: 

a)Orientar e assinar toda a correspondência sempre com o 
Presidente; 

b)Ter sob a sua Guarda e Fiscalização os Livros e Arquivos do Clube; 

c)Redigir as Atas de Reuniões da Diretoria; 

d)Dirigir o Expediente da Secretaria do Clube; 

e)Organizar e manter Fichário e Banco de Dados sempre atualizados; 

Art.40 - Ao Diretor Tesoureiro compete: 

a)Manter sob sua guarda e responsabilidade todos os Bens e Valores 
do Clube; 

b)Promover Arrecadação de Receitas do Clube; 



c)Efetuar o Pagamento de Despesas do Clube; 

d)Assinar com o Presidente todos os Cheques, Títulos Cambiais, 
Documentos que envolvam Valores; 

e)Publicar Balancetes Mensalmente. 

Art.41 - Ao Diretor Social compete: 

a)Zelar pela Ordem, Disciplina, Comodidade Recreativa e Segurança 
em todas as Dependências Sociais do Clube; 

b)Promover Festividades e Solenidades Sociais; 

c)Receber Pedidos e Reclamações dos Sócios, quando pertinente a 
sua Área de Ação; 

d)Manter os Sócios Informados sobre as vantagens colocadas à sua 
disposição, bem como das Atividades Sociais; 

e)Convocar, entre os Sócios, Auxiliares, sempre que necessário; 

f)Zelar e se Responsabilizar pelos Materiais e Equipamentos de sua 
Área de Competência; 

Art.42 - Ao Diretor Esportivo compete: 

a)Organizar, Promover todas as Competições Esportivas, zelando 
pela Ordem, Disciplina, Comodidade e Segurança em Todas as 
Dependências Esportivas do Clube; 

b)Receber Reclamações e Pedidos dos Sócios, quando pertinentes a 
sua Área de Competência; 

c)Manter os Sócios informados sobre as Atividades Esportivas do 
Clube; 

d) Convocar, entre os Sócios, Auxiliares, sempre que necessário; 

e) Zelar e se Responsabilizar pelos Materiais e Equipamentos de sua 
Área de Competência. 

Art.43 - Nas Faltas, Impedimentos e Vacâncias os Diretores serão 
substituídos na ordem indicada pelo artigo 35. 

CAPÍTULO VI 



DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. 

Art.44 - O Conselho Administrativo será constituído de Sete Membros 
Efetivos e de Três Membros Suplentes residentes nesta cidade, 
Eleitos pala Assembléia Geral, por um período de dois anos, sendo 
obrigatória a renovação nos termos do artigo seguinte. 

Parágrafo Único - Em caso de Vacância de Membro Efetivo do 
Conselho será Convocado o Suplente que contar com maior Tempo 
de Filiação no Clube. 

Art.45 - Nos anos pares serão Renovados Quatro Membros do 
Conselho Administrativo e nos anos ímpares, Três Membros e os 
Suplentes. 

Art.46 - Os Membros do Conselho Administrativo escolherão entre si o 
seu Presidente e o seu Secretário. 

Art.47 - O Conselho Administrativo reunir-se-a ordinariamente em 
cada semestre e extraordinariamente sempre que convocado, 
competindo-lhe: 

a)Opinar sobre as Reformas do Estatuto; 

b)Julgar os Recursos Previstos neste Estatuto; 

c)Designar Diretores Substitutos em caso de Vacância; 

d)Convocar a Assembléia Geral em virtude de Omissão da Diretoria e 
do Conselho Fiscal, ou a Requerimento de mais de um Quinto dos 
Sócios quites no gozo de seus Direitos Sociais; 

e)Opinar sobre os Assuntos de sua Alçada quando convocados para 
este fim ou quando o estabelecer este Estatuto; 

f)Opinar sobre Admissão de Sócios; 

g)Opinar sobre Construções, Demolições ou Modificações em Obras a 
serem Realizadas no Clube; 

h)Emitir Parecer, que deverá ser apresentado nas Assembléias Gerais 
Ordinárias, sobre a Administração da Diretoria. 

Art.48 - As decisões do Conselho Administrativo serão tomadas por 
Maioria Simples de Votos, salvo excessão prevista no artigo sexto. 



CAPÍTULO VII 

DO CONSELHO FISCAL 

  

Art.49 - O Conselho Fiscal compor-se-á de Três Membros Efetivos e 
de Igual número de Suplentes, Todos os Sócios, eleitos por dois anos, 
nos anos ímpares, sendo obrigatória a Renovação de um Terço, 
sendo facultada a Reeleição. 

Parágrafo Único - Em caso de Vacância de Membro Efetivo do 
Conselho será convocado o Suplente que contar com maior Tempo de 
Filiação no Clube. 

Art.50 - O Conselho Fiscal reunir-se-á uma vez por ano competindo-
lhe: 

a)Fiscalizar a Contabilidade do Clube; 

b)Examinar os Livros e Papéis do Clube; 

c)Apresentar Parecer sobre as Contas da Diretoria ao Final de Cada 
Mandato; 

e)Convocar Assembléias Gerais em caso de Omissão da Diretoria. 

  

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

  

Art.51 - Os Sócios não respondem solidariamente pelas Obrigações 
de Qualquer Natureza Assumidas pelo Clube. 

Art.52 - A Diretoria ou cada Diretor Individualmente, responderá 
Civilmente pelos Atos Praticados em Desobediência a este Estatuto 
ou em Fraude. 

Art.53 - Todos os Cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal e do 
Conselho Administrativo serão exercidos gratuitamente, não podendo 
ser atribuída qualquer vantagem aos Membros destes Órgãos, ainda 
que a Título de Representação. 



Parágrafo Único - Não se aplica o disposto neste artigo ao Diretor 
Tesoureiro, que poderá ser remunerado, competindo à Diretoria fixar-
lhes os vencimentos, ouvido o Conselho Administrativo. 

Art.54 - Os atos que importem em Alienação ou Ônus do Patrimônio, 
bem como o Empréstimo ou Cessão a Terceiros, ainda que Sócios, de 
quaisquer Bens ou Dependências do Clube, dependerão de Prévia 
autorização do Conselho Administrativo. 

Art.55 - O nome do Clube não poderá ser usado para fins estranhos a 
suas finalidades, sendo vedado seu Emprego em Avais, Fianças e 
Garantias a Terceiros. 

Art.56 - O prazo para os Filhos dos Sócios que Extrapolarem a Idade 
Limite de Dependência e que ainda não Adquiriram Cota Patrimonial 
nem se enquadram na Categoria de Sócios Contribuintes é de 120 
dias a contar da comunicação. 

Art.57 - As Omissões, Respeitadas as Disposições da Legislação 
Pertinente, serão supridas por deliberação do Conselho 
Administrativo, desde que não sejam afetados os Direitos dos Sócios. 

Machado, 15 de dezembro de 1.994. 

 


