
ESTATUTO SOCIAL DO  

IATE CLUBE DE SÃO LOURENÇO DO SUL 

 

 

CAPÍTULO I 

Da Denominação, Constituição, Sede e Finalidades 

 

Art. 1º – O Iate Clube de São Lourenço do Sul, fundado em 03 de julho de 1951, 

registrada no CNPJ sob o nº 87.484.580/0001-18, é uma associação civil sem fins lucrativos, 

constituída por tempo indeterminado, e rege-se pelo presente Estatuto. 

 

 

Art. 2º – A Associação tem sua sede na Alameda Mano Serpa nº 2.405, CEP 96.170-

000, constituindo foro nesta cidade de São Lourenço do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

Art. 3º – A Associação tem por finalidade: 

 I – incentivar e manter atividades amadoristas da prática desportiva de barcos a vela e 

a motor; 

 II – dar atenção aos esportes de barcos a vela e a motor, de remo, de esqui aquático e 

de natação, proporcionando aos seus sócios oportunidades de prática e teórica desses esportes; 

 III – concorrer para o desenvolvimento dos esportes em geral, visando ao 

desenvolvimento físico, o espírito de disciplina e a cooperação nas relações humanas; 

 IV – promover eventos e reuniões de caráter recreativo e social; 

 V – promover entre associados e esportistas de outras agremiações competições, 

regatas e cruzeiros; 

 VI – realizar eventos, convênios, projetos e programas, em conjunto com o Poder 

Público, para fins de incentivo e promoção dos demais objetivos do presente Estatuto. 

 

 

CAPÍTULO II 

Do Patrimônio Social 

 

Art. 4º – O patrimônio social da Associação compreenderá todos os bens móveis e 

imóveis, direitos e ações, de sua propriedade e que venha a adquirir, além das quotas sociais, 

representadas por títulos patrimoniais. 

 

 

Art. 5º – A Associação será representada por um total de 500 (quinhentos) títulos 

patrimoniais, todos pertencentes a uma única categoria. 

 

Parágrafo primeiro – Os títulos somente podem ser adquiridos por pessoas físicas, 

são individuais, e transferíveis por ato intervivos e por sucessão. 

 

Parágrafo segundo – A aquisição do título patrimonial, por qualquer via, não outorga 

ao seu titular a qualidade de associado, devendo o mesmo, caso deseje obtê-la, submeter-se ao 

procedimento de admissão previsto neste Estatuto. 

 



Parágrafo terceiro – O aumento do número de títulos patrimoniais somente poderá 

ocorrer mediante aprovação de 2/3 dos sócios presentes em Assembleia Geral convocada 

especialmente para esse fim. 

 

 

Art. 6º – O valor do título patrimonial para venda pela Associação será fixado 

anualmente pela Comodoria, por maioria absoluta de votos, devendo ser observado o mínimo 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado anualmente, no dia 1º de janeiro de cada ano, pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), excetuado deflação, a contar da 

data de aprovação do presente Estatuto, sendo que, no caso de extinção do referido índice, 

será utilizado aquele que o substituir. 

 

 Parágrafo primeiro – A Comodoria, por maioria absoluta de votos, poderá autorizar 

a redução do valor do título vigente, desde que respeitado o limite estabelecido no caput, a 

qual valerá pelo período máximo de 03 (três) meses. 

 

 Parágrafo segundo – A redução que trata o parágrafo primeiro somente poderá 

ocorrer uma vez a cada 02 (dois) anos. 

 

 Parágrafo terceiro – A Comodoria definirá as formas de pagamento para aquisição 

do título, com parcelamento em até 20 (vinte) parcelas mensais. 

 

 Parágrafo quarto – Em caso de pagamento à vista do título patrimonial, será 

concedido benefício de isenção das mensalidades sociais pelo prazo máximo de 10 (dez) 

meses. 

 

 

Art. 7º – Os titulares dos títulos patrimoniais, independentemente de associados ou 

não, ou, se associados, da sua categoria, deverão efetuar o pagamento da Taxa de Manutenção 

Anual, no percentual de 1% do valor atualizado do título. 

 

 Parágrafo primeiro – No caso dos associados portadores de título patrimonial, a 

Taxa de Manutenção Anual será embutida, de forma proporcional, na mensalidade. 

 

 Parágrafo segundo – No caso dos portadores de título patrimonial não associados, a 

Taxa de Manutenção Anual será cobrada no mês de novembro, podendo ser dividida em 

parcelas mensais. 

 

 

Art. 8º – A Associação poderá retomar os títulos patrimoniais dos portadores não 

associados caso, cumulativamente, esses portadores não se associem e nem efetuem o 

pagamento da Taxa de Manutenção Anual pelo prazo de 05 (cinco) anos, consecutivos ou 

não, não votem nas Assembleias Gerais e não possuam embarcações. 

 

 Parágrafo primeiro – Antes da retomada do título patrimonial o portador será 

notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, purgar a mora. 

 

 Parágrafo segundo – Havendo a retomada do título patrimonial os débitos do seu até 

então portador serão quitados como compensação pela retomada, não sendo devido qualquer 



saldo a nenhuma das partes, salvo aqueles oriundos de danos ao patrimônio da Associação ou 

de terceiros. 

 

 

Art. 9º – A Associação poderá realizar o resgate de títulos patrimoniais quando o 

número de títulos patrimoniais disponíveis à venda, pela Associação, for inferior a 10% (dez 

por cento) do número total de títulos, e desde que o valor pago pelo resgate seja inferior ao 

valor previsto no art. 6º deste Estatuto. 

 

 

Art. 10º – O título patrimonial, embora nominativo, somente terá validade quando 

comprovada a sua existência mediante consulta aos registros e arquivos da Associação. 

 

 Parágrafo único – O título será considerado válido com as assinaturas conjuntas do 

Comodoro e do Secretário da Associação. 

 

 

Art. 11º – As transferências de título patrimonial deverão ser requeridas por escrito à 

Associação, mediante a juntada, no requerimento, de toda a documentação necessária para a 

comprovação da transferência, além do pagamento de taxa na quantia de 10% do valor do 

título na data de transferência, sob pena de indeferimento. 

 

Parágrafo primeiro – A taxa de transferência não se aplica às transferências 

realizadas de ascendente para os seus dependentes e às transferências por causa mortis.  

 

Parágrafo segundo – A transferência do título dependerá da quitação dos débitos 

junto à Associação. 

 

 

CAPÍTULO III 

Das Categorias dos Associados e Dos seus Direitos e Deveres 

 

Art. 12º – Os Associados serão divididos nas seguintes categorias: 

 I – Associados Patrimoniais; 

 II – Associados Contribuintes; 

 III – Associados Aspirantes; 

 IV – Associados Jubilados; 

 

Art. 13º – Os Associados Patrimoniais são os associados que possuem título 

patrimonial e gozarão de plenos direitos. 

 

 Parágrafo primeiro – Os Associados Patrimoniais são todos aqueles maiores de 18 

anos que, detentores de título patrimonial, forem aceitos, pelos procedimentos previstos no 

presente Estatuto, como associados do Iate Clube. 

 

 Parágrafo segundo – É vedada qualquer restrição aos direitos dos Associados 

Patrimoniais, os quais gozarão de plenos poderes para votarem e ser votados, dentre outros, 

sendo que obrigatoriamente qualquer direito atribuído às demais categorias deve ser atribuído 

também aos Associados Patrimoniais. 

 



 

Art. 14º – Os Associados Contribuintes são os associados maiores de 18 anos sem 

título patrimonial, e não terão direito à voto, mas podem participar das Assembleias. 

 

 Parágrafo primeiro – Para pleitear a sua associação como Associado Contribuinte, o 

candidato deverá realizar o pagamento da joia, cujo valor será equivalente a 10% do valor do 

título patrimonial. 

 

 Parágrafo segundo – Os Associados Contribuintes poderão ter eventuais restrições de 

direitos e benefícios oferecidos pela Associação, nos termos descritos no presente Estatuto e 

nos demais regulamentos e disposições da Comodoria. 

 

 

Art. 15º – Os Associados Aspirantes são os associados com menos de 35 (trinta e 

cinco) anos, sem título patrimonial e que eram dependentes antes de adquirirem a condição de 

aspirante. 

 

 Parágrafo primeiro – O Associado Aspirante é dispensado do pagamento da joia, 

mas não terá direito a voto. 

 

 Parágrafo segundo – Ao completar 35 (trinta e cinco) anos, o Associado Aspirante 

deverá optar por uma das modalidades de associação previstas no presente Estatuto, 

realizando o pagamento da joia ou adquirindo um título patrimonial. 

 

 Parágrafo terceiro – Não regularizando a sua situação pelo prazo de 03 (três) meses, 

o Associado Aspirante será excluído do quadro social. 

 

 Parágrafo quarto – O Aspirante somente ostentará essa condição enquanto aquele 

que lhe concedia a condição de dependente possuir título patrimonial, sendo que, havendo a 

perda do título patrimonial, o Aspirante deverá optar por uma das demais categorias de 

Associados oferecidas. 

 

 

Art. 16º – Os Associados Jubilados são os associados proprietários de título 

patrimonial que, pelo tempo de contribuição e idade, são dispensados do pagamento da 

mensalidade, conservando seus direitos. 

 

 Parágrafo primeiro – Para serem considerados Jubilados, os Associados Patrimoniais 

deverão ter no mínimo, cumulativamente, 65 (sessenta e cinco) anos de idade e 25 (vinte e 

cinco) anos de contribuição como associado patrimonial. 

 

 Parágrafo segundo – Os Associados Jubilados são dispensados do pagamento da 

mensalidade, mas devem efetuar o pagamento da taxa de manutenção anual e das chamadas 

extras. 

 

 Parágrafo terceiro – Os Associados Jubilados conservarão os seus direitos, enquanto 

em dia com as suas obrigações e proprietários de um título patrimonial. 

 

 Parágrafo quarto – A condição de Jubilado transfere-se exclusivamente ao cônjuge 

ou companheiro, uma única vez, por ocasião do falecimento do Associado, desde que o 



sucessor preencha os requisitos do parágrafo primeiro, contado o tempo de contribuição do 

Associado falecido. 

 

 

Art. 17º – São considerados Dependentes dos Associados: 

 I – os filhos, biológicos ou adotivos, e os enteados: 

a) até a data em que completarem 25 anos de idade; 

b) deficientes físicos e/ou portadores de necessidades especiais, 

independentemente da idade, enquanto perdurar a deficiência ou a necessidade; 

 II – o cônjuge e o companheiro, nos termos da lei e enquanto perdurar o vínculo. 

 

 Parágrafo único – Os Dependentes possuem os mesmos direitos e deveres dos 

Associados, mas não poderão votar e nem serem votados. 

 

 

Art. 18º – São deveres de todos os Associados, independentemente da sua categoria: 

I – efetuar, pontualmente, o pagamento de suas contribuições sociais e demais taxas; 

II – comunicar, por escrito, quaisquer alterações cadastrais; 

III – concorrer para o engrandecimento da Associação; 

IV – esforçar-se para o desenvolvimento dos esportes de finalidade da Associação; 

V – responsabilizar-se pela reparação de eventuais danos ocasionados durante o uso 

próprio ou de terceiros convidados, incluindo seus dependentes, dos bens da associação; 

VI – responsabilizar-se exclusivamente pela reparação de eventuais danos ocasionados 

a terceiros ou às suas embarcações; 

VII – exercer os encargos que lhes forem designados pela Comodoria ou pela 

Assembleia Geral; 

VIII – observar fielmente o presente Estatuto, assim como demais regimentos e 

regulamentos. 

 

 

Art. 19º – São direitos dos Associados Patrimoniais, enquanto adimplirem com as suas 

obrigações sociais: 

I – participar e deliberar nas reuniões das Assembleias Gerais; 

II – votar e ser votado nos processos eleitorais; 

III – frequentar a sede social e suas dependências, incluindo quadras esportivas, área 

de marina, dentre outros,  bem como participar das reuniões e eventos sociais, esportivos e 

demais promoções com seus dependentes e convidados; 

IV – praticar, mediante inscrição e pagamento de taxas pré-estabelecidas, os esportes e 

demais atividades da associação; 

V – utilizar os salões de festas e outras dependências da associação, mediante prévia 

autorização da Comodoria e mediante cobrança segundo a tabela de tarifas vigente no 

momento do uso, desde que o uso não prejudique o direito dos demais associados; 

VI – convidar visitantes para frequentar a sede, quadras esportivas e eventos da 

associação, sujeitos às normas estabelecidas pela Comodoria, responsabilizando-se por 

qualquer dano causado; 

VII – gozar de todos os benefícios e serviços que a Associação possa proporcionar; 

VIII – propor à Comodoria quaisquer medidas ou providências que interessem aos fins 

sociais; 



IX – recorrer à Assembleia Geral, em última instância, dos atos e deliberações da 

Comodoria e do Conselho Deliberativo que contrariem os direitos expressamente assegurados 

neste Estatuto, com exceção das penalidades de advertência, multa e suspensão. 

 

 Parágrafo único – As demais categorias de Associados terão os direitos previstos no 

caput, com as limitações estabelecidas no presente Estatuto e nos regimentos internos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Da Admissão dos Associados e das Contribuições Sociais 

 

Art. 20º – Poderá requerer sua admissão na Associação toda pessoa física maior de 18 

anos, sem distinção de raça, cor, gênero, religião, sexo, opinião política ou nacionalidade. 

 

 

Art. 21º – A admissão dos associados será realizada nos seguintes termos: 

 I – O pretenso candidato deverá preencher a proposta de admissão na 

Secretaria da Associação, optando por uma das categorias previstas no presente Estatuto, 

anexando os seguintes documentos: 

  a) 01 (uma) Carta de Recomendação assinada por um Associado Patrimonial 

ou Sócio Jubilado; 

  b) Comprovante de residência; 

  c) Documentos comprobatórios do seu Registro Geral (RG) e do seu Cadastro 

de Pessoa Física (CPF); 

  d) Foto pessoal, em modelo 3x4 ou arquivo digital. 

 II – A proposta de admissão será votada pela Comodoria por maioria de votos, 

em sessão fechada, com a presença de no mínimo 03 (três) de seus membros, não estando 

obrigada a prestar quaisquer esclarecimentos ou fundamentos da sua decisão. 

 III – Após a votação, o Associado será notificado do resultado, hipótese em 

que, se aceita a proposta, deverá adquirir o título patrimonial ou comprovar já possuí-lo, ou 

comprovar o pagamento da joia.  

  

Parágrafo primeiro – No caso de indeferimento do pedido de admissão, o pretenso 

associado somente poderá realizar um novo pedido após a renovação da Comodoria. 

 

Parágrafo segundo – A readmissão de Associado excluído se dará pelo procedimento 

previsto neste artigo, não podendo requerer a sua readmissão o excluído com débitos perante 

a Associação. 

 

 

Art. 22º – Os Associados ficam obrigados ao pagamento de contribuições sociais 

mensais definidas anualmente na tabela de tarifas, sendo que a contribuição social e todas as 

taxas da Associação serão obrigatoriamente reajustadas anualmente pelo IPCA. 

 

 Parágrafo primeiro – Eventual reajuste, pela Comodoria, em valores superiores ao 

índice do IPCA acumulado do ano anterior, estará sujeita à aprovação pelo Conselho 

Deliberativo. 

 

Parágrafo segundo – É permitido estabelecer valores diferentes para as categorias 

previstas no presente Estatuto. 



 

 

Art. 23º – O associado, independentemente da sua categoria, poderá requerer a 

suspensão da cobrança das suas mensalidades pelo prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, 

hipótese na qual serão suspensos seus direitos de associado. 

 

Parágrafo primeiro – A suspensão terá prazo mínimo de 12 meses e será afastada 

antes do prazo máximo, a pedido do Associado, caso seja realizado o pagamento do mês 

atual, retomando-se as cobranças das taxas e contribuições mensais. 

 

Parágrafo segundo – A suspensão constante no presente artigo somente poderá ser 

solicitada novamente, pelo mesmo associado, após 03 (três) anos do encerramento da 

suspensão. 

 

Parágrafo terceiro – A suspensão prevista neste artigo não isenta o Associado do 

pagamento da Taxa de Manutenção Anual, no percentual de 1% do valor atualizado do título 

patrimonial. 

 

 

Art. 24º – No caso de falecimento do associado, será suspensa a cobrança das 

contribuições sociais mensais pelo prazo de 06 (seis) meses, período pelo qual os familiares 

do falecido conservarão sua condição de associados, devendo, após este prazo, regularizarem 

sua situação, realizando o pagamento das parcelas vencidas durante a suspensão.  

 

 

CAPÍTULO V 

Das Penalidades e seu Procedimento 

 

Art. 25º – As penalidades a que se submetem os Associados são classificadas em 

advertência, multa, suspensão e exclusão. 

 

 

Art. 26º – O Associado poderá ser advertido nos casos de: 

 I – descumprimento do estatuto social, dos regimentos ou dos demais regulamentos.  

 II – prática de atos potencialmente nocivos ao interesse social, a critério da 

Comodoria; 

 III – insulto aos demais Associados; 

 IV – adoção de condutas violentas contra Associados ou contra terceiros, dentro das 

dependências sociais; 

 V – realizar atividades remuneradas, em qualquer modalidade que seja, dentro das 

dependências da Associação, salvo aquelas prestadas a outros associados e que possuam 

relação com as finalidades do presente Estatuto; 

 

 

Art. 27º – O Associado poderá ter seus direitos suspensos pelo Conselho Deliberativo 

nos casos de: 

I – inadimplemento, por mais de 90 dias, seguidos ou alternados, de suas contribuições 

sociais ou de eventuais taxas ou contraprestações devidas à Associação; 

II – condenação em processo penal, ainda que provisória, pela prática de crime doloso 

contra a vida; 



III – reiterado comportamento inconveniente dentro da sede social; 

IV – praticar atos ou se valer do nome da Associação para obter proveito para si ou 

para terceiros; 

V – manifestar-se em nome da Associação, sem autorização da Comodoria; 

 VI – reiteradamente realizar atividades remuneradas, em qualquer modalidade que 

seja, dentro das dependências da Associação, salvo aquelas prestadas a outros associados e 

que possuam relação com as finalidades do presente Estatuto; 

VII – inobservância do presente Estatuto, regimentos e regulamentos vigentes. 

 

Parágrafo primeiro – Ao aplicar a penalidade referente aos incisos III, IV, V, VI e 

VII, o Conselho Deliberativo poderá transformar a penalidade de suspensão de direitos em 

multa, cujo valor máximo será o equivalente a 10% do valor atualizado do título patrimonial 

no momento da aplicação da multa. 

 

Parágrafo segundo – A suspensão a que se refere os incisos III, IV, V e VI não 

poderá exceder o prazo de 03 (três) meses. 

 

Parágrafo terceiro – A suspensão dos direitos não acarreta a suspensão do pagamento 

das contribuições sociais ou taxas. 

 

 

Art. 28º – A qualidade de Associado poderá ser extinta nos casos de: 

a) condenação do Associado em processo penal transitado em julgado, pela prática de 

crime doloso contra a vida; 

b) reiterada suspensão dos direitos do Associado; 

c) inadimplemento, por mais de 24 meses de quaisquer contribuições sociais ou de 

eventuais taxas ou contraprestações devidas à Associação, incluindo a Taxa de Manutenção 

Anual; 

d) solicitação do Associado, por escrito, de seu desligamento. 

 

Parágrafo único – Aquele que tiver a sua qualidade de Associado extinta somente 

poderá pleitear nova admissão após o prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da aplicação 

da penalidade de extinção. 

 

Art. 29º – As penalidades serão aplicadas por voto da maioria absoluta do Conselho 

Deliberativo, após análise de parecer apresentado pela Comodoria. 

 

 Parágrafo primeiro – Antes da aplicação da penalidade de suspensão e extinção da 

qualidade de Associado, este será notificado para, querendo, apresentar defesa no prazo de 10 

(dez) dias corridos, a contar da ciência da notificação, que poderá ser encaminhada por 

quaisquer meios que cumpram com a sua finalidade. 

 

Parágrafo segundo – Da decisão de extinção que trata as alíneas a, b e c do art. 28º, 

caberá recurso à Assembleia Geral, protocolado por escrito na Secretaria da Associação. 

 

Parágrafo terceiro – Após ouvir a Comodoria e as razões do recorrente, a Assembleia 

Geral decidirá, por maioria simples, sobre a manutenção ou não da penalidade. 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

Dos Órgãos Diretivos 

 

Art. 30º – São órgãos diretivos da Associação: 

I – A Assembleia Geral; 

II – A Comodoria;  

III – O Conselho Deliberativo; 

IV – O Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo único – É vedada a remuneração pelo exercício de qualquer cargo nos 

Órgãos Diretivos. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Da Assembleia Geral 

 

Art. 31º – A Assembleia Geral é o órgão soberano da Associação, e delibera sobre 

todos os assuntos de interesse da entidade. 

 

 

Art. 32º – Compete privativamente à Assembleia Geral: 

I – eleger a Comodoria, o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal; 

II - avaliar temas que lhe sejam apresentados pela Comodoria; 

III – deliberar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis; 

IV – deliberar sobre a execução de projetos dos quais o prazo final de execução 

exceda a gestão atual da Comodoria; 

V – alterar o presente Estatuto; 

VI – destituir dirigentes; 

VII – decidir sobre a extinção e dissolução da Associação; 

 

 

Art. 33º – As Assembleias Gerais podem ser Ordinárias ou Extraordinárias. 

 

Parágrafo primeiro – A Assembleia Geral Ordinária realiza-se nos anos ímpares, na 

primeira quinzena mês de abril, em dia previamente designado pela Comodoria. 

 

Parágrafo segundo – A Assembleia Geral Ordinária reúne-se nos termos e 

periodicidade estabelecidos neste Estatuto para eleger os membros do Conselho Deliberativo, 

da Comodoria e do Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo terceiro – Nas Assembleias Gerais Extraordinárias só será objeto de 

deliberação a matéria que houver motivado a sua convocação. 

 

Parágrafo quarto – Para que se considerem válidas, as Assembleias Gerais, 

independentemente da sua natureza, devem-se realizar nos finais de semana. 

 

Parágrafo quinto – As Assembleias Gerais serão obrigatoriamente na modalidade 

presencial. 

 

 



Art. 34º – As Assembleias Gerais funcionam validamente quando convocadas na forma 

deste Estatuto, e instalam-se, em primeira convocação, com a presença de no mínimo 1/3 (um 

terço) dos associados, e, em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer 

número. 

 

Parágrafo primeiro – Salvo disposição em contrário, as deliberações na Assembleia 

Geral serão votadas por maioria simples de votos. 

 

Parágrafo segundo – Para a aprovação das deliberações dos incisos III e V do art. 32 

é exigido o voto da maioria dos associados com direito a voto, em Assembleia Extraordinária 

convocada exclusivamente para este fim, não podendo deliberar sem a presença de no mínimo 

1/5 (um quinto) da totalidade dos associados com direito a voto, em qualquer convocação. 

 

Parágrafo terceiro – Para a aprovação da deliberação do inciso VII do art. 32 é 

exigido o voto de 2/3 de todos os detentores de títulos patrimoniais, em Assembleia 

Extraordinária convocada exclusivamente para este fim, não podendo deliberar sem a 

presença de no mínimo 2/3 (dois terços) da totalidade dos associados, em qualquer 

convocação. 

 

Parágrafo quarto – Cada Associado Patrimonial terá direito a apenas um voto, ainda 

que possua mais de um título patrimonial. 

 

Parágrafo quinto – Os detentores de títulos patrimoniais que não sejam Associados 

terão direito a voto exclusivamente sobre a deliberação do inciso VII do art. 32. 

 

 

Art. 35º – As Assembleias Gerais Extraordinárias podem ser convocadas pela maioria 

absoluta do Conselho Deliberativo, pela maioria absoluta dos membros da Comodoria, pela 

maioria absoluta dos membros do Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos associados com 

direito a voto no gozo dos seus direitos. 

 

 

Art. 36º – A convocação das Assembleias Gerais é feita por publicação virtual ou 

impressa nos meios de comunicações locais, em duas edições, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias úteis, e deverá conter a ordem do dia, a data, a hora e o local da Assembleia. 

 

Parágrafo primeiro – Verificada, pelo respectivo livro, a existência de quórum 

mínimo pelo presidente do Conselho Deliberativo ou pelo secretário da Comodoria, a 

Assembleia elegerá, dentre os presentes, um Presidente para a direção dos trabalhos, o qual 

designará, para com ele compor a mesa, um secretário e, no caso de eleição, um escrutinador, 

podendo a mesa, caso necessário, ser auxiliada por consultores técnicos. 

 

Parágrafo segundo – Constituída a mesa, o Presidente da Assembleia declarará 

iniciados os trabalhos, mandando ler o edital de convocação para conhecimento dos presentes, 

passando, em seguida, à ordem do dia. 

 

 

Art. 37º – Compete ao Presidente da Assembleia Geral a direção dos trabalhos, com os 

mais amplos poderes para coordenar e encerrar as discussões, manter a ordem e a disciplina, 

conceder e retirar a palavra, presidir a apuração de quaisquer votações, exercendo o voto de 



qualidade no caso de empate, proclamar o resultado das eleições e, ainda, adiar, suspender ou 

encerrar a Assembleia. 

 

 

Art. 38º – Cada Associado, desde que transcorridos no mínimo 30 (trinta) dias corridos 

desde a data de sua admissão, terá direito a 01 (um) voto. 

 

Parágrafo único – É vedada a outorga de procuração a terceiros para que exerçam o 

direito de voto em nome do titular patrimonial. 

 

Art. 39º – As votações, a requerimento de qualquer votante e com a aprovação do 

plenário, por maioria de votos, poderão ser secretas, nominais ou por aclamação. 

 

 

Art. 40º – As resoluções tomadas nas Assembleias Gerais obrigam à totalidade dos 

associados. 

 

 

Art. 41º – De todas as ocorrências das Assembleias Gerais lavrar-se-á ata, que deverá 

ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da mesa, e pelo Comodoro e pelo Secretário da 

Associação. 

 

Parágrafo único – A ata poderá ser lavrada com a exposição sumária dos fatos 

ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição das deliberações 

tomadas. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Comodoria 

 

Art. 42º – A Comodoria é o órgão executivo do Iate Clube de São Lourenço do Sul, 

eleita por 02 (dois) anos na forma prevista neste Estatuto, e compõem-se de: 

I – 01 (um) Comodoro; 

II – 01 (um) Vice-Comodoro; 

III – 01 (um) Secretário; 

IV – 01 (um) Tesoureiro; 

V – 01 (um) Diretor de Vela e Náutica. 

VI – 01 (um) Diretor Administrativo. 

 

Parágrafo primeiro – A permanência do mesmo associado na função de Comodoro 

não poderá exceder dois mandatos consecutivos. 

 

Parágrafo segundo – No caso de impossibilidade de exercício do cargo de Vice-

Comodoro, Secretário, Tesoureiro ou Diretor de Vela e Náutica pela pessoa eleita, o cargo 

vago será substituído pelo Diretor Administrativo, pelo período da impossibilidade ou 

permanentemente. 

 

Parágrafo terceiro – No caso de impossibilidade permanente, ou na impossibilidade 

de exercício de mais de um dos cargos referidos no parágrafo segundo, a Comodoria indicará 



um nome para integrá-la na condição de Diretor Administrativo, o qual deverá ser aprovado 

por maioria absoluta dos membros do Conselho Deliberativo. 

 

 

Art. 43º – Compete à Comodoria: 

I – administrar a Associação e suas receitas e despesas, cumprindo e fazendo cumprir 

este Estatuto e as deliberações das Assembleias Gerais; 

II – organizar o quadro de colaboradores, assessores e prestadores de serviços da 

Associação, determinando-lhes suas funções e estabelecendo seus vencimentos; 

III – firmar convênios e parcerias;  

IV – promulgar regimentos e regulamentos necessários para a boa ordem dos serviços 

internos da Associação; 

V – resolver sobre a admissão de associados; 

VI – resolver sobre a convocação de Assembleias Gerais; 

VII – apresentar ao Conselho Deliberativo o relatório e a prestação de contas da 

Comodoria, com o parecer do Conselho Fiscal; 

VIII – deliberar e apresentar parecer ao Conselho Deliberativo a fim de aplicar as 

penalidades previstas neste Estatuto; 

IX – estudar e deliberar acerca das propostas apresentadas pelos associados; 

X – conceder licença aos membros da Comodoria, quando por motivos justificados; 

XI – Guardar sigilo dos assuntos tratados em reuniões, quando de caráter reservado.  

 

Parágrafo primeiro – A Comodoria poderá instituir Comissões específicas 

relacionadas às áreas de interesse da Associação. 

 

Parágrafo segundo – As Comissões a que se referem o parágrafo anterior podem 

incluir não associados, mas devem ser compostas por, no mínimo, 70% de Associados. 

 

 

Art. 44º – A Comodoria reúne-se ordinariamente 01 (uma) vez por mês, ou 

extraordinariamente a qualquer tempo, por convocação do Comodoro ou de 1/5 dos 

associados, deliberando por maioria simples de votos. 

 

Parágrafo primeiro – A Comodoria só poderá deliberar com a presença de no 

mínimo 03 (três) membros. 

 

Parágrafo segundo – As deliberações realizadas nas reuniões constarão em atas, que 

deverão ser assinadas pelo Presidente e pelo Secretário. 

 

Parágrafo terceiro – As reuniões poderão ocorrer de forma virtual. 

 

 

Art. 45º – No caso de não comparecimento, sem justo motivo encaminhado por escrito 

à secretaria, de qualquer um dos membros da Comodoria às reuniões por período superior a 

03 (três) meses, os demais membros da Comodoria poderão decidir, por maioria absoluta de 

votos, pela perda do mandato do membro ausente. 

 

 

Art. 46º – Compete ao Comodoro: 



I – representar legalmente a Associação, em juízo ou fora dele, podendo constituir 

procuradores, outorgando-lhes poderes necessários para a adequada defesa dos interesses da 

Associação; 

II – convocar e presidir as reuniões da Comodoria; 

III – dar cumprimento às deliberações do Conselho Deliberativo e das Assembleias 

Gerais; 

IV – decidir todos os assuntos que demandem pronta solução, dando posterior 

conhecimento à Comodoria, em sua primeira reunião; 

V – assinar, juntamente com o(s) competente(s) membro(s) da Comodoria, todos os 

atos, contratos e documentos que representem obrigações para a Associação, inclusive 

cheques e quaisquer outros títulos; 

VI – fiscalizar a escrituração social; 

VII – autorizar o pagamento das despesas da Associação. 

VIII – prestar ao Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Assembleia Gerais as 

informações que lhe forem solicitadas; 

IX – nomear outros associados em pleno gozo de seus direitos, para outros cargos que 

achar necessário para auxiliá-lo.  

 

Parágrafo único – Os associados nomeados na forma do inciso IX poderão participar 

e opinar das reuniões da Comodoria, mas não terão direito a voto.  

 

 

Art. 47º – Compete ao Vice-Comodoro substituir o Comodoro em seus eventuais 

impedimentos, comparecer às reuniões da Comodoria e exercer as funções e encargos que 

lhes for atribuído por esta ou pelo Comodoro. 

 

Parágrafo primeiro – A substituição do caput terá caráter definitivo caso o 

Comodoro renuncie ao seu mandato ou encontre-se impedido de exercer suas funções por 

prazo superior a 02 (dois) meses seguidos. 

 

Parágrafo segundo – Havendo renúncia ou impedimento do Vice-Comodoro, ou 

ainda quando este assumir definitivamente a função de Comodoro, a Comodoria indicará um 

substituto, a ser chancelado pelo Conselho Deliberativo, por maioria absoluta de votos. 

 

Parágrafo terceiro – Não sendo aceito o nome indicado, proceder-se-á com nova 

indicação, e assim sucessivamente. 

 

 

Art. 48º – Compete ao Secretário: 

I – comparecer às reuniões da Comodoria e secretariá-las, assinando, com o 

Comodoro, as respectivas atas; 

II – coordenar o serviço de publicidade da Associação; 

III – supervisionar o arquivo da Associação; 

IV – proceder à leitura das atas e do expediente; 

V – substituir o Vice-Comodoro, o Comodoro e o Tesoureiro, quando e se necessário; 

VI – Assinar com o Comodoro os diplomas, contratos, e demais documentos que 

importem em responsabilidade. 

 

 

Art. 49º – Compete ao Tesoureiro: 



I – a responsabilidade pela arrecadação e aplicação das receitas da Associação; 

II – a organização e verificação da contabilidade; 

III – assinar, com o Comodoro ou com procurador constituído pelo Comodoro, 

cheques e demais documentos que representem obrigações financeiras ou contábeis à 

Associação; 

IV – providenciar em prol do pontual pagamento das despesas e contas da Associação, 

apresentando à Comodoria, mensalmente, o balancete da receita e das despesas; 

V – dar todas as informações sobre a tesouraria que lhe forem solicitadas pela 

Comodoria, pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal ou por 1/5 dos associados; 

VI – substituir o Comodoro, em caso de impossibilidade do Vice-Comodoro e do 

Secretário; 

VII – responder, nos termos da lei, pela infidelidade dos depósitos em sua posse; 

VIII – divulgar mensalmente a todos os associados, por meios eletrônicos, os balanços 

mensais atualizados, até o final do mês posterior ao mês de referência. 

 

Art. 50º – O Compete ao Diretor de Vela e Náutica: 

I – superintender a boa ordem das atividades de vela e náutica; 

II – organizar eventos, regatas e cruzeiros entre associados e convidados; 

III – sugerir à Comodoria os melhores meios para execução das atividades da “Escola 

de Vela e Náutica”; 

IV – dirigir à Comodoria qualquer proposta ou reclamação que visem ao progresso e 

ao bom nome da Sociedade; 

V – Aceitar os cargos e comissões para que for nomeado, salvo motivo justificado. 

 

 

CAPÍTULO IX 

Do Conselho Deliberativo 

 

Art. 51º – O Conselho Deliberativo será composto por 07 (sete) membros titulares e 03 

(três) suplentes, escolhidos entre os associados patrimoniais que estiverem em pleno gozo de 

seus direitos eleitos por 02 (dois) anos na forma prevista neste Estatuto. 

 

 Parágrafo primeiro– Somente poderá se candidatar ao Conselho Deliberativo o 

associado patrimonial com mais de 05 (cinco) anos de Associação. 

 

 Parágrafo segundo – Em caso de impedimento ou licença do titular, assumirá o 

suplente, observando-se a ordem de votação (maior ao menor), sendo resolvidos os casos de 

empate pelo critério de antiguidade.  

 

Art. 52º – Compete ao Conselho Deliberativo:  

 I – aprovar as contas da Comodoria, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório de 

atividade; 

II – deliberar, a cada exercício, sobre o relatório de atividades e contas da 

Administração; 

 III – administrar a Associação em caso de renúncia de 03 (três) ou mais membros da 

Comodoria, com a convocação de Assembleia Geral, seguindo os trâmites de nova eleição, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

 IV – decidir sobre a aplicação das penalidades de multa, suspensão e exclusão do 

quadro social previstas neste Estatuto; 



 V – decidir o valor do título patrimonial, observado o limite estabelecido neste 

Estatuto; 

 VI – convocar Assembleia Geral, a pedido de 1/5 dos associados, em caso de inércia 

da Comodoria; 

 VII – emitir pareceres sobre as questões que lhe forem submetidas pela Comodoria; 

 VIII – decidir sobre o reajuste do título patrimonial, desde que superior ao reajuste 

anual do IPCA;  

 IX – resolver os casos omissos. 

 

 

Art. 53º – O Conselho Deliberativo reúne-se ordinariamente anualmente no mês de 

abril, ou extraordinariamente a qualquer tempo, por convocação do Comodoro ou de 1/5 dos 

associados, deliberando por maioria simples de votos, salvo nas exceções previstas no 

presente Estatuto. 

 

Parágrafo primeiro – O Conselho Deliberativo somente poderá deliberar com a 

presença de no mínimo 04 (quatro) membros. 

 

Parágrafo segundo – As deliberações realizadas nas reuniões constarão em atas, que 

deverão ser assinadas pelo Presidente e pelo Secretário. 

 

Parágrafo terceiro – As reuniões poderão ocorrer de forma virtual. 

 

 

Art. 54º –  Em sua primeira reunião, o Conselho Deliberativo, por maioria absoluta de 

votos, escolherá dentre os seus membros eleitos diretamente, um Presidente e um Secretário. 

 

 Parágrafo único – No caso de impedimento do Presidente ou do Secretário, o 

Conselho Deliberativo elegerá um novo membro para que assuma o cargo. 

 

 

Art. 55º – O Conselho Deliberativo, poderá solicitar pareceres diversos e opiniões 

acerca de lacunas e contradições do presente Estatuto ao Conselho Honorário, que será 

formado pelos antigos Comodoros da Associação. 

 

 Parágrafo único – O Conselho Honorário é órgão eventual e de participação 

voluntária, formado por todos os antigos Comodoros, e poderá emitir tantos pareceres quantas 

forem as opiniões dos seus membros. 

 

 

CAPÍTULO X 

Do Conselho Fiscal 

 

Art. 56º – O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador dos procedimentos financeiros e 

administrativos da Associação, eleito por 02 (dois) anos na forma prevista neste Estatuto, e 

compõem-se de 03 (três) membros, que serão eleitos individualmente. 

 

Parágrafo único – No caso de impedimento ou renúncia de um dos membros do 

Conselho Fiscal, os membros restantes escolherão um associado para substituí-lo. 

 



 

Art. 57º – Compete ao Conselho Fiscal: 

I – fiscalizar os procedimentos financeiros da Associação; 

II – examinar os livros, contas e demais documentos da Associação; 

III – solicitar esclarecimentos sobre qualquer ato de administração, da Comodoria ou 

do Conselho Deliberativo; 

IV – convocar Assembleia Geral, por votação unânime dos seus membros, para dar 

ciência e votar assuntos de interesse da Associação; 

V – emitir pareceres ao final de cada exercício, que integrarão a prestação de contas da 

Comodoria. 

 

Parágrafo único – Os membros do Conselho Fiscal poderão comparecer às reuniões 

da Comodoria e do Conselho Deliberativo, mas não terão direito a voto. 

 

 

CAPÍTULO XI 

Das Eleições 

 

Art. 58º – Na primeira quinzena do mês de abril dos anos ímpares serão realizadas as 

eleições para a renovação da Comodoria, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da 

Associação. 

 

Parágrafo único – Nas votações eleitorais somente terão direito à voto os Associados 

Jubilados e os Associados Patrimoniais com mais de 06 (seis) meses de Associação, contados 

a partir da sua admissão. 

 

 

Art. 59º – Com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias corridos, o Secretário da 

Comodoria publicará edital de convocação por meio da imprensa local, informando a data, o 

horário e o local em que se realizará a eleição. 

 

 

Art. 60º – A eleição da Comodoria será realizada por chapa e a eleição do Conselho 

Deliberativo e do Conselho Fiscal será realizada por associado. 

 

 Parágrafo único – Todos os candidatos a Comodoro, Tesoureiro, Conselheiro 

deliberativo e Conselho fiscal deverão ser proprietários de título patrimonial com mais de 05 

(cinco) anos de Associação. 

 

 

Art. 61º – As chapas à Comodoria deverão requerer seu registro junto a Secretaria da 

Associação, em até 15 (quinze) dias corridos antes da eleição. 

 

Parágrafo primeiro – As chapas deverão apresentar a nominata completa dos 

candidatos à Comodoria, a qual deve estar devidamente assinada por todos os candidatos. 

 

Parágrafo segundo – As chapas registradas nos termos do caput receberão um 

número de ordem, no ato de registro, a qual passará a identificá-las. 

 



Parágrafo terceiro – As chapas devidamente registradas serão enviadas aos 

Associados, para ciência, com no mínimo 07 (sete) dias antes da Assembleia Geral Ordinária 

em que será realizada a eleição. 

 

Parágrafo quarto – Os candidatos ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal 

deverão se candidatar individualmente, ao Presidente da Assembleia, nos 05 (cinco) minutos 

que antecederem a votação para tais órgãos. 

 

Parágrafo quinto – É permitido ao associado integrante de chapa não eleita à 

Comodoria concorrer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo sexto – A impressão e divulgação das chapas ou candidatos são de 

responsabilidade dos respectivos apresentantes, devendo a Associação facilitar aos 

interessados seus registros. 

 

 

Art. 62º – As eleições obedecerão às seguintes normas, com as particularidades 

definidas nos artigos seguintes: 

 I – a convocação será feita por meio de edital, nos termos do presente Estatuto; 

 II – a votação será realizada por escrutínio secreto, exceto nos casos de concorrer uma 

única chapa, a qual poderá ser realizada por aclamação; 

 III – a votação terá início e fim na mesma sessão; 

 IV – a mesa será composta pelo Presidente e pelo Secretário da Assembleia e por um 

Escrutinador; 

 

Parágrafo primeiro – Será considerado nulo, excluindo-se da contagem total, o voto 

que optar por mais de uma chapa ou que não indique com precisão a chapa em que vota. 

 

Parágrafo segundo – O voto em branco será computado na contagem total de votos, 

mas não será destinado a nenhuma das chapas. 

 

 

Art. 63º – A eleição da Comodoria obedecerá às seguintes normas: 

I – aos eleitores deverão ser disponibilizadas folhas de votação com as nominatas de 

cada chapa; 

II – a votação ocorrerá por meio de cédula, devendo o associado assinalar o número da 

chapa em que vota, depositando-a em uma urna de votação lacrada, que será de 

responsabilidade do Presidente da Assembleia e do Escrutinador;  

III – encerrada a votação, a mesa procederá à apuração dos votos, fazendo constar em 

ata os votos de cada chapa, assinando-a e declarando eleita a chapa com maior número de 

votos; 

IV – após a nomeação do Presidente da Assembleia, cada chapa poderá requerer, por 

escrito, a presença de 01 (um) fiscal para acompanhar a votação. 

 

 

Art. 64º – A eleição do Conselho Deliberativo obedecerá às seguintes normas: 

I – será concedido o prazo de 5 (cinco) minutos para que os interessados apresentem a 

sua candidatura ao Conselho Deliberativo diretamente ao Presidente da Assembleia; 

II – encerrado o prazo acima, será elaborada e divulgada a lista dos candidatos; 



III – aos eleitores deverão ser disponibilizadas folhas de votação com os nomes de 

cada candidato; 

IV – a votação ocorrerá por meio de cédula, devendo o associado assinalar o nome de 

10 (dez) candidatos em que vota, depositando-a em uma urna de votação lacrada, que será de 

responsabilidade do Presidente da mesa e do escrutinador; 

V – encerrada a votação, a mesa procederá à apuração dos votos, fazendo constar em 

ata os votos de cada candidato, assinando-a e declarando eleitos os 07 (sete) candidatos com o 

maior número de votos e declarando o 1º, 2º e 3º suplemento os três seguintes candidatos com 

o maior número de votos, respectivamente. 

 

 

Art. 65º – A eleição do Conselho Fiscal obedecerá às seguintes normas: 

I – será concedido o prazo de 5 (cinco) minutos para que os interessados apresentem a 

sua candidatura ao Conselho Fiscal diretamente ao Presidente da Assembleia; 

II – encerrado o prazo acima, será elaborada e divulgada a lista dos candidatos; 

III – aos eleitores deverão ser disponibilizadas folhas de votação com os nomes de 

cada candidato; 

IV – a votação ocorrerá por meio de cédula, devendo o associado assinalar o nome de 

03 (três) candidatos em que vota, depositando-a em uma urna de votação lacrada, que será de 

responsabilidade do Presidente da mesa e do escrutinador; 

V – encerrada a votação, a mesa procederá à apuração dos votos, fazendo constar em 

ata os votos de cada candidato, assinando-a e declarando eleitos os 03 (três) candidatos com o 

maior número de votos. 

 

 

Art. 66º – A posse dos eleitos dar-se-á em ato especial, que deverá ocorrer no primeiro 

final de semana do mês de maio do ano da eleição. 

 

 

CAPÍTULO XII 

Das Receitas e Despesas 

 

Art. 67º – Constituem fontes de recurso para a manutenção da entidade: 

I – As contribuições mensais dos associados; 

II – As contraprestações pagas pelos serviços prestados pela Associação; 

III – As rendas decorrentes de aluguéis, aplicações financeiras e explorações 

patrimoniais; 

IV – O resultado financeiro de eventos sociais e festividades; 

V – As contribuições, doações, legados e patrocínios feitos em nome da Associação. 

 

 

Art. 68º – Com exceção dos gastos recorrentes, os compromissos financeiros 

assumidos pela Comodoria devem ser quitados integralmente dentro do seu próprio mandato. 

 

Parágrafo único – Nos dois meses que antecederem as eleições, os gastos da 

Associação se limitarão aos custos ordinários, sendo autorizada, contudo, a realização de 

pagamento de compromissos anteriores. 

 

 



Art. 69º – Comodoria poderá fazer chamadas de capital, além das obrigações mensais, 

instando os associados a contribuírem com despesas extraordinárias de responsabilidade da 

sociedade, até o limite de 6 mensalidades por proprietário de título patrimonial, por gestão. 

 

 Parágrafo primeiro – Nas chamadas de capital, os proprietários de títulos 

patrimoniais não associados responderão na mesma proporção dos associados. 

 

 Parágrafo segundo – Para realização de chamada de capital, a Comodoria apresentará 

ao Conselho Deliberativo, para aprovação, parecer que justifique as suas razões, a qual deverá 

ser acompanhado de previsão orçamentária.  

 

 

Art. 70º – É vedado, salvo autorização da Comodoria, a realização de eventos com 

cobrança de ingresso, seja por associados ou terceiros. 

 

 Parágrafo único – O realizador deverá firmar contrato para cada evento, sendo o 

único e exclusivo responsável pelos direitos autorais, pelo PPCI e pelas demais exigências dos 

órgãos públicos, além de ser o único e exclusivo responsável por todas as obrigações 

assumidas pela realização do evento. 

 

 

CAPÍTULO XII 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 71º – Os associados não responderão, subsidiariamente ou solidariamente, pelas 

obrigações contraídas pela Associação. 

 

 Parágrafo único – É expressamente vedada, nas dependências da Associação ou em 

seus eventos, a prática de jogos ilícitos ou o uso da Associação para quaisquer fins políticos 

ou religiosos. 

 

 

Art. 72º – A Associação não se responsabiliza por quaisquer danos ao patrimônio dos 

associados ou visitantes que se encontrem nas suas dependências, salvo em caso de culpa 

devidamente comprovada. 

 

 

Art. 73º – As cores da Associação são o verde-mar e coral e a sua sigla é “I.C.S.L.S.”. 

 

 

Art. 74º – A Associação possui, para seu uso, os seguintes símbolos e distintivos: 

I – uma bandeira retangular, de cor verde bandeira, atravessada ao centro, no sentido 

horizontal e vertical, por duas listras brancas, uma em cada sentido e ambas de mesma 

largura, ostentando uma estrela branca na região anterior superior; 

II – um distintivo em formato redondo, com fundo em cor verde bandeira, com um 

timão amarelo escuro com as iniciais I.C.S.L.S. no centro. 

III – uma flâmula com formato triangular, também de cor verde bandeira, com o 

distintivo ao centro. 

 

 



Art. 75º – Em caso de dissolução ou extinção da sociedade, todos os ativos 

patrimoniais deverão ser avaliados e liquidados por valor de mercado legalmente aceito, para 

quitação dos débitos existentes, com a repartição de eventual saldo entre os detentores de 

títulos patrimoniais. 

 

 Parágrafo primeiro – O saldo será dividido pelo número de títulos patrimoniais 

adquiridos em até 01 (um) ano antes da Assembleia Geral que votar pela dissolução ou 

extinção, em proporções iguais para cada título patrimonial. 

 

 Parágrafo segundo – Aqueles que adquiriram seus títulos patrimoniais há menos de 

01 (um) ano antes da Assembleia Geral que votar pela dissolução ou extinção serão 

ressarcidos pelo montante pago, devidamente corrigido pelo IPCA. 

 

 

Art. 76º – O empréstimo de quaisquer objetos de propriedade da Associação somente 

poderá ser realizado mediante a assinatura de termo de responsabilidade, onde deverá constar 

a autorização do Comodoro. 

 

 

Art. 77º – É vedada a realização de qualquer serviço ou atividade remunerada por 

terceiros nas dependências da Associação, salvo aquelas urgentes diretamente ligadas às 

atividades náuticas ou desde que previamente comunicadas e autorizadas à Comodoria. 

 

 

CAPÍTULO XIV 

Das Disposições Transitórias 

 

Art. 78º – Com o presente Estatuto, fica extinta a categoria dos Associados Remidos, 

que passarão a integrar a categoria dos Associados Jubilados, preservado o direito adquirido. 

 

 Parágrafo primeiro – O Associado que, no prazo de 05 (cinco) anos, fizesse jus ao 

benefício dos Associados Remidos terá garantido o seu direito, nos termos do Estatuto 

anterior. 

 

 Parágrafo segundo – Os demais Associados que não aqueles descritos no parágrafo 

anterior serão regulados pelo presente Estatuto. 

 

 

Art. 79º – O presente Estatuto revoga os anteriores, em específico o averbado sob o nº 

02/073 às fls. 085v a 094v do Livro A13/RCPJ, em 18 de julho de 2016.  

 

 

 

São Lourenço do Sul – RS, 13 de novembro de 2022. 
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