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ASSOCIAÇÃO ESPORTE CULTURA DA BARRA DO CEARÁ 

 

ESTATUTO SOCIAL – AECBC 

 

CAPÍTULO I - DA SOCIEDADE E SEUS FINS 

ART.1º - A Associação de Esporte cultura da Barra do Ceará - AECBC, é uma Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, sem fins lucrativos e não econômicos com duração por tempo indeterminado, de 

abrangências nacionais, regidas pelo presente Estatuto e Legislação específica pertinente. 

 

ART.2º- A - AECBC terá sede e foro jurídico na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, com sede 

provisória na Rua Estevão de Campos sob n° 1199 casa A no bairro Barra do ceará com o CEP 

sob n° 60231 – 240. 

 

ART.3º- A - AECBC terá como objetivo e finalidade o que se infradiscrimina: 

I- Organizar a comunidade com vistas á defesa de seus interesses e reivindicar as 

autoridades a execução das medidas que lhes assegure a satisfação de suas necessidades 

fundamentais de modo a garantir uma melhor qualidade de vida. 

II- Trabalhar com programas sociais voltados para a proteção á criança, ao adolescente e ao 

idoso; 

III- Promover ações que motivem a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a 

democracia e outros valores universais; 

IV- Firmar convênios com órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como 

particulares e estrangeiros, em qualquer setor, visando a conjugação de esforços na 

execução dos objetivos da – AECBC. 

V- Levar assistência social, jurídica, médica em geral, odontológica, alimentícia, 

educacional, cultural e recreativa aos mais carentes, de modo que tenham seus direitos 

garantidos. 

 

ART.4º - No desenvolvimento de suas atividades a - AECBC não fará discriminação de cor, sexo, 

nacionalidade, credo religioso ou político. 

 

ART.5º- A - AECBC não distribuirá a seus dirigentes, mantenedores ou associados, resultados, 

dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou 

pretexto. 
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CAPÍTULO II - DOS ASSOCIADOS 

ART.6º - Serão considerados associados todas as pessoas maiores de 16 (dezesseis) anos bem 

como pessoas jurídicas, devidamente inscritas na - AECBC, mediante o preenchimento da Ficha 

de Associado e o cumprimento das exigências deste Estatuto. 

 

ART.7º - São 03 (três) os tipos de associados: 

I- FUNDADORES: Todos aqueles que comprovadamente participarem do ato de 

constituição da – AECBC e assinarem a Ata de Fundação; 

II- CONTRIBUINTES: Todos aqueles, inclusive os fundadores, que contribuírem 

mensalmente com determinada importância fixada pela Diretoria e aprovada pela 

Assembléia Geral; 

III- BENEMÉRITOS: Todas as pessoas físicas ou jurídicas que prestarem relevantes 

serviços à - AECBC. 

 

ART.8º - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, por encargos da  AECBC. 

 

ART.9º - A - AECBC não se responsabilizará por quaisquer compromissos que os associados 

venham a assumir. 

 

ART.10 - São direitos dos associados: 

 

I- Votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria e Conselho Fiscal; 

II- Participar das Assembléias Gerais com direito a voz e voto; 

III- Opinar sobre os trabalhos desenvolvidos pela - AECBC; 

IV- Usufruir os benefícios e serviços assistências prestados pela - AECBC. 

 

ART.11 - São deveres dos associados: 

I- Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e demais resoluções aprovadas pela Assembléia 

Geral; 

II- Zelar pelo nome, patrimônios morais, financeiros e materiais da - AECBC. 

 

ART.12 - Os associados de um modo geral estarão sujeitos as seguintes penalidades: 

I- ADVERTÊNCIA: Quando com palavras ou atitudes desrespeitarem seus companheiros 

membros da – AECBC; 

II- SUSPENSÃO: Quando reincidirem nas faltas acima citadas ou cometerem outras que 

comprometam o bom funcionamento da - AECBC; 

III- EXCLUSÃO: Quando reincidirem nas faltas anteriormente citadas, em caso de 

agressões corporais ou quando fizerem do cargo que ocuparem para seu próprio 

benefício. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica assegurado ao Associado o direito de apresentar recurso a 

Assembléia Geral contra a decisão de sua Exclusão no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

 

 

 



 

 3 

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO 

ART.13 - A - AECBC será administrado por: 

I- Assembléia Geral; 

II- Diretoria; e 

III- Conselho Fiscal. 

 

ART.14 - A Assembléia Geral, órgão soberano da Instituição, constitui – se - á dos associados em 

pleno gozo de seus direitos estatutários. 

 

ART.15 - Compete a Assembléia Geral: 

I- Eleger os membros da Diretoria e Conselho Fiscal; 

II- Decidir sobre reformas do Estatuto; 

III- Decidir sobre a extinção da - AECBC; 

IV- Cassar o mandato de qualquer membro da Diretoria e Conselho Fiscal; 

V- Aprovar o balancete financeiro e o relatório de atividades; 

VI- Decidir no caso de dissolução da - AECBC o destino dos bens remanescentes; 

VII- Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens 

patrimoniais.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para as deliberações a que se referem os incisos II e IV é preciso a 

aprovação de (2/3) dois terços dos presentes á Assembléia Geral, especialmente convocada para 

esse fim, não podendo deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta dos associados, 

ou com menos de (1/3) um terço nas convocações seguintes. 

 

ART.16 - Espécie de Assembléias: 

I- Assembléia Geral Ordinária; e 

II- Assembléia Geral Extraordinária. 

 

ART.17 - A Assembléia Geral Ordinária será realizada a cada 06 (seis) meses e 

Extraordinariamente sempre que for convocada. 

 

ART.18 - A Assembléia Geral só poderá ser realizada quando convocada: 

I- Pelo Presidente; 

II- Pela Diretoria; 

III- Pelo Conselho Fiscal; e 

IV- Por requerimento de (1/5) um quinto dos associados quites com suas obrigações sociais. 

 

ART.19 - A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital fixado na própria sede, 

por circulares ou outros meios convenientes com antecedência mínima de (08) oito dias. 

 

ART.20 - A Diretoria será constituída por 01 Presidente, 01 Vice-Presidente, 01 Secretária, 01 

Tesoureiro, 01 Diretor de Relações Públicas, 01 Diretor de Promoção Esportiva, 01 Diretor de 

Melhoria Social e 01 Diretor Consultiva/Conselho Fiscal 01 . 

 

ART.21 - O mandato da Diretoria será de (04) quatro anos com direito a reeleição, devendo a 

eleição e posse acontecer no dia do término da Diretoria em exercício.  



 

 4 

ART.22 - A Diretoria se reunirá no mínimo uma vez por mês para prestar informações, avaliar e 

suplementar suas atividades. 

 

ART.23 - A Diretoria não será responsável por atos ilícitos de outra Diretoria, salvo de for 

conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, tendo conhecimento, deixar de agir para impedir 

a sua prática. Exime-se de responsabilidade se der ciência em Ata em Assembléia Geral.  

 

ART.24 - Compete a Diretoria: 

I- Executar os programas aprovados pela Assembléia Geral; 

II- Elaborar e apresentar a Assembléia Geral o relatório anual; 

III- Entrosar-se com instituições públicas ou privadas, para mútua colaboração em 

atividades de interesse comum; 

IV- Administrar os recursos provenientes de convênios, doações, subvenções e arrecadações 

a - AECBC. 

V- Elaborar o Regimento Interno da - AECBC. 

ART.25 - Parágrafo 1º- Compete ao Presidente: 

I- Representar - AECBC ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

II- Cumprir e fazer cumprir este Estatuto; 

III- Presidir as Assembléias Gerais; 

IV- Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

V- Assinar juntamente com o Tesoureiro cheques, notas fiscais, recibos, ordens de 

pagamento, contratos de operações de crédito e outros títulos de créditos; 

VI- Assinar juntamente com o Secretário as Atas das Assembléias Gerais, da Diretoria e 

correspondências. 

ART.26 - Parágrafo 2º - Compete ao Vice-Presidente: 

I- Assumir o cargo de Presidente em caso de vacância até o seu término; 

II- Prestar de modo geral a sua colaboração ao Presidente. 

 

ART.27 - Parágrafo 3º - Compete ao Secretário: 

I- Responder pela Administração da secretaria; 

II- Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléias Gerais; 

III- Assinar juntamente com o Presidente as Atas das reuniões de Assembléias Gerais e da 

Diretoria bem como as correspondências. 

ART.28 - Parágrafo 4º - Compete ao Tesoureiro: 

I- Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, utensílios, donativos, 

mantendo em dia a escrituração; 

II- Apresentar o relatório financeiro para ser submetido ao Conselho Fiscal e Assembléia 

Geral; 

III- Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito; 

IV- Assinar juntamente com o Presidente cheques, notas fiscais, recibos, ordens de 

pagamentos, contratos de operações de crédito e outros títulos de créditos. 

ART.29 - Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Relações Públicas: 

I- Divulgar junto aos veículos de comunicação as atividades da - AECBC; 

II- Realizar e coordenar todos os eventos identificados com o bem estar social e material 

dos associados. 

III- Interagir com todos os outros Diretores da - AECBC 
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ART.30 - A Diretoria Consultiva/Conselho Fiscal 1, será constituído de (01) um membros eleito 

pela Assembléia Geral. 

 

§1º-O mandato da Diretoria Consultiva/Conselho Fiscal 1, será coincidente com o mandato da 

Diretoria. 

§2º-O membro da Diretoria Consultiva/Conselho Fiscal 1, não será responsável pelos atos ilícitos 

de outros membros, salvo se com eles for conivente, ou se concorrer para a prática do ato. 

§3º-A Diretoria Consultiva/Conselho Fiscal 1, se reunirá ordinariamente junto a diretoria 

extraordinariamente sempre que for convocado. 

 

ART.31 - Compete à Diretoria Consultiva/Conselho Fiscal 1: 

I- Fiscalizar as despesas realizadas pela Diretoria; 

II- Aprovar a Relatório Financeiro apresentado pela Diretoria; 

III- Convocar a Assembléia Geral sempre que houver dúvida das despesas apresentadas pela 

Diretoria ou que esta manifeste má vontade em prestar os esclarecimentos devidos. 

 

ART.32 - Todo e qualquer membro da Diretoria e da Diretoria Consultiva/Conselho Fiscal 1, que 

faltar a um número de (05) cinco faltas consecutivas e sem justificativas será imediatamente 

substituído. 

 

CAPÍTULO IV - DO PROCESSO ELEITORAL 

 

ART.33 - Concorrerão ás eleições para renovação da Diretoria Consultiva/Conselho Fiscal 1, da - 

AECBC os membros associados que estiverem em pleno gozo de seus direitos estatutários, que se 

inscreverem em chapas e cujos nomes constem na lista de votação. 

 

ART.34 - A eleição poderá ser pelo voto secreto ou por aclamação dos associados registrados e 

devidamente em dia com suas obrigações estatutárias e ocorrerá na data do término do mandato da 

Diretoria em exercício. 

 

ART.35 - O período de inscrição de chapas ocorrerá até (30) trinta dias antes da eleição. 

 

ART.36 - O edital de convocação deverá conter obrigatoriamente: 

I- Horário e data da eleição; 

II- Local de votação; 

III- Pregão para registro de chapas além do local e horário para esse registro. 

 

ART.37 - São condições indispensáveis para o Associado participar do processo eleitoral: 

I- Ser inscrito como associado há pelo menos 30 (trinta) dias antes da eleição; 

II- Estar quites com as obrigações estatutárias e com a tesouraria. 

 

ART.38 - O processo eleitoral será conduzido por uma comissão eleitoral escolhida em 

Assembléia Geral. 

§1º - Nenhum candidato poderá ser membro da comissão. 

§2º - Não coincidindo o número de votantes com as sobrecartas nas urnas será anulada a eleição. 
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CAPITULO V - DO PATRIMÕNIO SOCIAL 

 

ART.39- O patrimônio social da - AECBC será composto de seus bens móveis, imóveis e 

semoventes, contribuições sociais, doações, subvenções e legados, inclusive qualquer provento 

oriundo dos órgãos públicos ou de outras entidades congêneres. 

 

ART.40 - A - AECBC empregará suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na 

manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional. 

 

ART.41 - No caso de dissolução da - AECBC, os bens remanescentes serão destinados à outra 

instituição congênere e que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. 

 

CAPITULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ART.42 - A - AECBC não remunerará por qualquer forma os cargos da Diretoria, Conselho, 

Associados, instituidores ou benfeitores. 

 

ART.43 - A - AECBC será dissolvido por decisão da Assembléia Geral extraordinariamente 

convocada para esse fim em primeira convocação por (2/3) dois terços dos associados e em 

segunda convocação com qualquer número, quando se tornar impossível à continuação de suas 

atividades de acordo com o Código Civil Brasileiro. 

 

ART.44 - As normas disciplinares para o bom funcionamento da - AECBC – REGIMENTO 

INTERNO – serão traçadas posteriormente pela Diretoria de modo que a - AECBC alcance seus 

objetivos. 

 

ART.45 - O presente Estatuto poderá ser reformulado em qualquer tempo, de acordo com o  

 

ART.15 - Parágrafo único deste Estatuto. 

 

ART.46 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembléia Geral. 

 

ART.47 - O presente Estatuto entrará em vigor na data de seu registro em Cartório e foi aprovado 

em Assembléia Geral no dia 05 de Outubro de 2005. 

 


