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Estatuto Social - Iate Clube de Teresina 

 
 

ESTATUTO SOCIAL 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artigo 1º. O IATE CLUBE DE TERESINA, fundado aos 21 dias do 

mês de outubro do ano de 1959, na cidade de Teresina-PI, com sede 

na Alameda Parnaíba, Nº 444, é uma Associação Civil, de caráter 

recreativo, com personalidade jurídica distinta da dos seus sócios, os 

quais não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações 

por ela contraídas. 

 

Artigo 2º. A Sociedade, cujo tempo de duração é ilimitado, tem por 

finalidade promover reuniões de caráter cultural, esportivo, artístico, 

social e, principalmente, esporte náutico. 

 

TÍTULO II 

CAPÍTULO I 
 

Artigo 3º. Os sócios serão: 

 I- FUNDADORES; 

 II- PROPRIETÁRIOS; 

 III- PROPRIETÁRIOS JUVENIS e 

 IV- CONTRIBUINTES. 
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Artigo 4º. São sócios FUNDADORES os que assinaram a lista de 

adesão para fundação do Clube e subscrevem, cada um, um título de 

propriedade, equiparados, em seus direitos, aos sócios proprietários. 

 

 § 1º. São sócios PROPRIETÁRIOS aqueles que adquirirem 

título de propriedade, de acordo com o disposto neste Estatuto; 

 § 2º. São sócios PROPRIETÁRIOS JUVENIS os filhos dos 

sócios fundadores ou proprietários, menores de 21 (vinte e um) anos, 

que adquirirem título de propriedade especialmente emitido para esta 

categoria de sócio; 

 § 3º. Aos sócios FUNDADORES, PROPRIETÁRIOS e 

PROPRIETÁRIOS JUVENIS é reconhecida a qualidade de 

coproprietários do patrimônio da Sociedade, ressalvados os direitos de 

terceiros; 

 § 4º. São sócios CONTRIBUINTES os definidos no § 2º do 

artigo 10 deste Estatuto, para cuja admissão será exigido o pagamento 

de taxa de admissão e sujeitos ao pagamento de mensalidades fixadas 

e revistas, anualmente, pela Diretoria; 

 § 5º. Fica automaticamente excluído do quadro social, o sócio 

CONTRIBUINTE que atrasar 12 (doze) meses a taxa de manutenção 

ou quando o Pai perder a condição de Sócio do Clube. 

 

Artigo 5º. O valor atual do título de propriedade é de Cr$ 30.000,00 

(trinta mil cruzeiros). 

 

 § 1º. É fixado em Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) o valor 

atual do título de propriedade de sócio Proprietário Juvenil; 

 § 2º. O valor nominal de cada título de propriedade é o 

seguinte: 

 

a) Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), para trezentos títulos emitidos quando 

da constituição do Iate Clube de Teresina e que constituem a série “A”: 

b) Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros), para os cento e cinquenta títulos 

de propriedade emitidos por autorização da Assembleia Geral 

realizada em 12 de maio de 1963 e que constituem a série “B”; 
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c) Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros), para os cem títulos de propriedade 

emitidos por autorização da Assembleia Geral realizada em 12 de abril 

de 1964, e que constituem a série “C”; 

d) Cr$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta cruzeiros), para os cento e 

cinquenta títulos de propriedade emitidos por autorização da 

Assembleia Geral realizada em 27 de dezembro de 1964 e que 

constituem a série “D”; 

e) Cr$ 700,00 (setecentos cruzeiros), para os cem títulos de 

propriedade emitidos por autorização da Assembleia Geral realizada 

em 26 de dezembro de 1965 e que constituem a série “E” 

f) Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros), para o restante dos novos títulos de 

propriedade correspondentes à elevação do número de associados de 

800 (oitocentos) para 850 (oitocentos e cinquenta) e constituem a série 

“F”; 

g) Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), para os duzentos títulos de 

propriedade emitidos por autorização da Assembleia Geral realizada 

em 27 de agosto de 1978 e constituem a série “G”; 

h) R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para os 300 (trezentos) 

títulos de proprietários juvenis emitidos, para pagamento em 24 (vinte 

e quatro) meses, em parcelas iguais e sucessivas, de acordo com 

autorização da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de junho 

de 2005, e que constituem a série “H”. 

 

 § 3º. O valor nominal de cada título de propriedade de sócios 

Proprietários Juvenis é fixado em Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), para os 

primeiros 450 (quatrocentos e cinquenta) títulos emitidos por 

autorização da Assembleia Geral realizada em 12 de abril de 1964, e 

sua integralização será feita em 10 (dez) prestações sucessivas; e em 

Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros), para os 1.000 (mil) títulos emitidos 

por autorização da Assembleia Geral de 16 de julho de 1972, e sua 

integralização se fará com um pagamento inicial de Cr$ 100,00 (cem 

cruzeiros) e o restante em 10 (dez) prestações mensais, iguais e 

sucessivas, e em Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), para os 200 

(duzentos) títulos emitidos por autorização da Assembleia Geral 

realizada em 27 de agosto de 1978, e sua integralização se fará 
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mediante um pagamento inicial de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) e 

o restante em 8 (oito) prestações mensais, sucessivas e iguais. 

 § 4º. A Diretoria ficará autorizada a reduzir o prazo estipulado, 

atendendo solicitação do interessado e a conveniência do clube; 

 § 5º. Os adquirentes de títulos constantes desta emissão, 

somente poderão transferi-los a terceiros após a realização do 

pagamento de 60 (sessenta) meses de taxa de manutenção não sendo 

permitido, porém, para tal fim, antecipar o referido pagamento; 

 § 6º. Preenchido o requisito do § anterior e o sócio venha 

transferir normalmente o seu título, aplicar-se-á o disposto no 

parágrafo 8º do artigo 6º do Estatuto. 

 § 7º. Os filhos de sócios que perderem a condição de 

dependentes, de acordo com a letra “e” do artigo 14 do Estatuto, bem 

como os sócios contribuintes que adquirirem títulos desta emissão, 

ficarão obrigados ao pagamento da taxa mensal de manutenção. 

 

Artigo 6º. É fixado em 1.950 (mil novecentos e cinquenta) o número 

de sócios Proprietários Juvenis, e em 1.102 (mil cento e dois) o número 

de sócios Proprietários, que anualmente será acrescido e fixado pela 

Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, e os sócios Proprietários 

Juvenis que houverem realizado o pagamento de que trata o parágrafo 

6º. deste artigo. 

 

 § 1º. Os sócios Proprietários só poderão transferir o seu título 

de propriedade com a prévia anuência da Comodoria do Clube e desde 

que o candidato reúna as condições exigidas por este Estatuto para sua 

admissão, e pague a taxa de 10% (dez por cento) sobre o valor atual 

do título a transferir; 

 § 2º. A taxa a que se refere o parágrafo anterior será paga de 

uma só vez, e antes do início do pagamento das prestações porventura 

não integralizadas; 

 § 3º. No caso de sucessão legítima ou doação de pais para filhos 

e entre cônjuges, não será devida qualquer taxa; 

 § 4º. Se o herdeiro de sócio falecido não for aceito como sócio 

do Clube, será o mesmo reembolsado do valor do título ou das 
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prestações pagas, de uma só vez ou parceladamente a critério da 

Comodoria; 

 § 5º. É vedado ao sócio Proprietário Juvenil transferir o seu 

título de propriedade, salvo se a outro filho de sócio proprietário, 

previamente aceito pela Comodoria; 

 § 6º. O sócio Proprietário Juvenil ao atingir a maioridade civil 

e independência, ou se emancipar, ficará obrigado a pagar ao Iate 

Clube de Teresina a importância equivalente à diferença existente 

entre o valor nominal de seu título e o valor atual do título do sócio 

Proprietário Juvenil, para esse efeito é fixado em Cr$ 1.000,00 (mil 

cruzeiros). A integralização dessa diferença será feita em prestações 

razoáveis, fixada pela Comodoria; 

 § 7º. É assegurado ao sócio Proprietário Juvenil que não fizer 

o pagamento mencionado no parágrafo anterior, o direito de transferir 

o seu título a outro filho de sócio Proprietário ou a sócio Contribuinte, 

reservando-se em qualquer hipótese ao Iate Clube de Teresina, o 

direito de preferência, em igualdade de condições; 

 § 8º. Será facultado ao sócio Proprietário Juvenil que fizer o 

pagamento mencionado no parágrafo sexto, deste artigo, transferir seu 

título de propriedade a terceiros, perdendo, no entanto, o direito de se 

tornar sócio CONTRIBUINTE, como permite o Estatuto. Neste caso, 

reserva-se também o direito de preferência, em igualdade de 

condições, ao Iate Clube de Teresina; 

 § 9º. Na falta de adquirente de título de propriedade Juvenil a 

transferir, o Iate Clube de Teresina se obriga a indenizá-lo pelo valor 

atual, de uma só vez ou em prestações, a critério da Comodoria; 

 § 10º. O disposto no parágrafo 5º. Do artigo 6º, não se aplica 

aos portadores de títulos de sócios Proprietários Juvenis emitidos em 

abril de 1964; 

 § 11º. A transferência de que trata o § 8º deste artigo, só poderá 

ser efetuada após o pagamento de 24 mensalidades. 

 

Artigo 7º. Ao sócio Fundador ou Proprietário, excluído da Sociedade, 

fica assegurado o direito de transferir seu título nos termos do artigo 

anterior. 
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Artigo 8º. Só os sócios Fundadores, Proprietários e Proprietários 

Juvenis poderão votar e serem votados para membros da Comodoria e 

do Conselho Fiscal. 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMISSÃO DO SÓCIO 
 

Artigo 9º. Só poderá ser admitido e permanecer no quadro social do 

Iate Clube de Teresina aquele que, sem distinção de sexo, satisfizer as 

seguintes condições: 

 

 a) gozar de bom conceito e ter bom comportamento social; 

 b) exercer profissão lícita; 

 c) não sofrer de doença infectocontagiosa; 

 d) respeitar e cumprir o regulamento e as determinações da 

Comodoria do Clube. 

 

Artigo 10. A admissão do sócio Proprietário ou Contribuinte será feita 

mediante proposta dirigida ao Comodoro e, em formulário fornecido 

pelo Clube, preenchido e assinado por 2 (dois) sócios Fundadores, 

Proprietários ou Proprietários Juvenis, em pleno gozo de seus direitos. 

 

 § 1º. Os membros da Comodoria e dos Conselhos Fiscal e 

Consultivo não poderão propor a admissão de sócios; 

 § 2º. Só serão admitidos como sócios CONTRIBUINTES os 

filhos e filhas dos sócios Fundadores, Proprietários e Proprietários 

Juvenis; 

 § 3º. As propostas para admissão de sócios Proprietários ou 

Contribuintes serão submetidas à votação secreta da Comodoria e o 

candidato que obtiver 3 (três) votos contrários será recusado, ficando 

impedido de nova proposta na mesma gestão. 
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Artigo 11. O atraso de 3 (três) meses consecutivos no pagamento das 

prestações implica na exclusão do sócio sem que lhe assista o direito 

de ressarcimento das prestações pagas. 

 

CAPÍTULO III 

OS DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS 
 

Artigo 12. Os direitos sociais só serão assegurados àqueles que 

estiverem quites com a Tesouraria do Clube. 

 

Artigo 13. São direitos de todos os sócios: 

 

 a) o ingresso na sede do Clube e suas dependências; 

 b) tomar parte em qualquer reunião social, artística, cultural ou 

esportiva; 

 c) requerer ao Comodoro ingresso pessoal intransferível para 

pessoas de sua família; 

 d) recorrer das decisões da Comodoria para a Assembleia 

Geral; 

 

 Parágrafo Único – São direitos privativos dos sócios 

Fundadores, Proprietários e Proprietários Juvenis: 

 

 a) propor admissão de sócios, observando o disposto neste 

Estatuto; 

 b) tomar parte nas Assembleias Gerais; 

 c) votar e ser votado para membro da Comodoria e do 

Conselho Fiscal; 

 d) convocar extraordinariamente a Assembleia Geral, em 

proposta assinada por um mínimo de 1/3 (um terço) dos sócios 

Proprietários e dirigida ao Comodoro. 

 

Artigo 14. Para os efeitos deste Estatuto e do Regimento Interno, a 

família do sócio é constituída por: 
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 a) cônjuge, na constância do matrimônio; 

 b) mãe, se viúva; 

 c) companheiro ou companheira, que tenha constituído 

entidade familiar estável e, na constância desta, na forma definida no 

artigo 1.723 e seus parágrafos, da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 (Código Civil); 

 d) irmãs e filhas solteiras, sem economia própria, de qualquer 

condição, enquanto dependentes, nos termos da Lei Civil; 

 e) filhos, enquanto dependentes, sem economia própria; 

 f) sogra, se viúva. 

 

Artigo 15. São deveres de todos os sócios: 

 

a) zelar pelo bom nome do Clube; 

b) cumprir e fazer respeitar as disposições deste Estatuto e as 

determinações da Comodoria; 

c) zelar pelos bens materiais do Clube, indenizando-os por qualquer 

prejuízo ocorrido por negligência e imprudência; 

d) portar-se com dignidade e respeito nas dependências do Clube; 

e) proceder com absoluta correção quando representarem o Clube por 

delegação da Comodoria; 

f) pagar a taxa de manutenção até o dia 05 (cinco) do mês subsequente 

ao vencido. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PENALIDADES 
 

Artigo 16. Os sócios que infringirem este estatuto e Regulamento 

Interno, são passíveis das seguintes penalidades: 

 

 a) censura; 

 b) suspensão; 

 c) perda de 2 (dois) anos do direito de propor admissão de 

sócios; 

 d) exclusão do Quadro Social; 
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 e) tornar-se-á inelegível pelo prazo de 30 (trinta) anos, o 

Comodoro que tenha ou venha a ter a sua prestação de contas rejeitada 

pela respectiva Assembleia Geral convocada de acordo com o artigo 

21, do Estatuto do Clube; 

 f) cobrar judicial ou extrajudicialmente os débitos em atraso 

dos sócios proprietários, referente à taxa de manutenção, podendo a 

Comodoria incluir ou não, o nome do devedor, em cadastro 

conveniado de restrição ao crédito, desde que o débito seja superior a 

90 (noventa) dias; 

 g) o sócio proprietário perderá o título, em favor do Iate Clube 

de Teresina, quando o atraso pelo pagamento da taxa de manutenção 

ultrapassar 02 (dois) anos e seu nome será retirado da relação do 

cadastro de restrição ao crédito ou equivalente, caso tenha sido, o 

mesmo, inserido. 

 

Parágrafo Único – As penas deste artigo serão levadas ao 

conhecimento do associado mediante ofício da Comodoria. 

 

Artigo 17. A aplicação das penalidades obedecerá ao seguinte critério: 

 

 a) censura aos que incorrerem em falta leve; 

 b) suspensão aos que tenham incidido em faltas que lhe tenham 

valido a pena de Censura; 

 c) exclusão do Quadro Social; 

 d) perda de 2 (dois) anos de direito de propor admissão de sócio 

aos que tiverem 3 (três) propostas recusadas pela Comodoria. 

 

 1- Atraso de mais de 3 (três) meses consecutivos no pagamento 

das prestações do título de propriedade ou 6 (seis) meses no da taxa de 

manutenção mensal, prevista nas disposições gerais; 

 2- A prática de qualquer ato que desabone o bom nome do 

Clube; 

 3- A indisciplina grave ou mal procedimento nas dependências 

do Clube; 
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 4- A falsificação de recibos e carteiras para o ingresso de 

pessoas estranhas às dependências do Clube; 

 5- Desvio de bens ou valores da Sociedade implicará na 

exclusão do Quadro Social. 

 6- Condenação criminal irrecorrível. 

 

Artigo 18. As penalidades serão impostas pela Comodoria, por 

maioria dos votos. 

 

 § 1º. Caberá recurso para a Assembleia Geral, dentro do prazo 

de 10 (dez) dias, para as penas de suspensão e de exclusão do Quadro 

Social, com efeito suspensivo para esta; 

 § 2º. A suspensão e exclusão por falta de pagamento não 

ensejam recurso para a Assembleia Geral; 

 § 3º. O sócio suspenso fica privado dos seus direitos sociais, 

mas obrigado ao pagamento das contribuições ou prestações, se 

houverem. 

 

TÍTULO III 

 

CAPÍTULO I 

DOS PODERES SOCIAIS 
 

Artigo 19. São Órgãos dirigentes do Iate Clube de Teresina: 

 

 a) Assembleia Geral; 

 b) Comodoria; 

 c) Conselho Fiscal. 

 

CAPÍTULO II 

DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

Artigo 20. A Assembleia Geral será constituída de todos os sócios 

Fundadores, Proprietários e Proprietários Juvenis em pleno gozo de 

seus direitos sociais. 
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Artigo 21. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, no 2º 

(segundo) domingo do mês de dezembro, de cada 03 (três) anos, para 

tomada de contas da Comodoria, cujo mandato expira, e designará 

Comissão Receptora e Apuradora de votos para a eleição da nova 

Comodoria e dos membros do Conselho Fiscal, de acordo com o 

Estatuto. 

 

 § 1º. Esta Comissão será composta de 5 (cinco) membros, 

sendo 1 (um) Presidente, 2 (dois) escrutinadores, designados por 

aclamação, e mais 2 (dois) secretários de livre escolha do Presidente 

da assembleia; 

 § 2º. A Comissão reunir-se-á no domingo imediato à realização 

da Assembleia Geral que fizer a tomada de contas da Comodoria e 

funcionará no horário de 8 (oito) às 15 (quinze) horas, para a recepção 

dos votos destinados à eleição da nova Comodoria, sendo vedada 

qualquer prorrogação desse horário; 

 § 3º. Logo após o encerramento da votação, a Comissão dará 

início à apuração, fazendo constar o resultado em ata, assinada por 

todos os seus membros; 

 § 4º. O limite mínimo de votantes, para que seja considerada 

válida a eleição, é de 1/10 (um décimo) da totalidade dos Sócios 

Proprietários, caso não seja alcançada essa percentagem, o Presidente 

da Comissão a tornará sem efeito e marcará nova data para sua 

realização, no horário previsto no parágrafo 2º. 

 

Artigo 22. A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, 

quando convocada pela maioria dos sócios Proprietários, para tratar da 

dissolução da Sociedade, caso em que deverá haver, pelo menos a 

aprovação de 2/3 (dois terços) da totalidade desses sócios. 

 

Artigo 23. Nas Assembleias Gerais não poderão ser tratados os 

assuntos estranhos aos da matéria da convocação, sob pena do 

Presidente aplicar o disposto no artigo 30 deste Estatuto. 
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Artigo 24. A Assembleia Geral será convocada pelo Comodoro, pelo 

Conselho fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos sócios Proprietários em 

dias com suas obrigações estatuárias, salvo na hipótese do artigo deste 

Estatuto: 

 

 a) deliberar sobre falta grave que afete a vida do Clube; 

 b) aprovar a reforma do Estatuto; 

 c) aprovar quaisquer operações imobiliárias; 

 d) julgar as contas apresentadas pela Comodoria; 

 e) eleger e empossar a nova Comodoria; 

 f) conhecer e julgar os atos da Comodoria; 

 g) cessar o mandato da Comodoria, reunida, para isso, em 

sessão extraordinárias, especialmente convocada, com o mínimo de 

2/3 (dois terços) de seus membros; 

 h) deliberar sobre qualquer transação de bens móveis da 

Sociedade de valor superior a R$ 200,00 (duzentos reais) 

 

Artigo 25. Para reuniões ordinárias e extraordinárias, a convocação 

será feita de ordem do Comodoro, ou do Conselho Fiscal, em aviso 

publicado em 2 (dois) jornais diários locais, com 3 (três) dias de 

antecedência para a primeira e 2 (dois) dias para a segunda 

convocação. 

 

Parágrafo Único – Em primeira convocação, a Assembleia só 

poderá reunir-se com a metade e mais um de seus membros; 

em segunda, com 1/3 (um terço) e, em terceira e última 

convocação, duas horas depois de constatada a falta de número 

da segunda, com um mínimo de 10% (dez por cento) da 

totalidade dos sócios Proprietários, ressalvando o disposto no 

Artigo 22. 

 

Artigo 26. O Comodoro ou, nos seus impedimentos, o substituto legal 

presente à Assembleia Geral abrirá os trabalhos, solicitando em 

seguida, a designação de um sócio para presidir a reunião. 
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 Parágrafo Único – A escolha do Presidente da Assembleia será 

feita por aclamação. 

 

Artigo 27. Escolhido o Presidente, caberá a ele convidar 02 (dois) 

sócios para secretariarem os trabalhos. 

 

 Parágrafo Único – Para a mesa só podem ser escolhidos sócios 

estranhos à Comodoria. 

 

Artigo 28. O direito de voto é pessoal e intransferível, não sendo 

permitido qualquer autorização para se fazer representar por outrem. 

 

 § 1º. Na votação para a eleição dos poderes dirigentes do Clube 

será utilizado processo de votação múltipla, através de chapa una, 

previamente registrada na Comodoria, na forma disposta em 

Regimento Eleitoral pertinente. 

 § 2º. O sócio somente votará em chapa completa, sendo nulo 

voto atribuído a candidato isolado ou a mais de uma chapa. 

 

Artigo 29. Os trabalhos de cada sessão serão registrados em ata, 

assinado por todos os membros da mesa dirigente. 

 

Artigo 30. O Presidente da Assembleia Geral poderá cassar a palavra 

do sócio que: 

 

 a) usar de expressão insultuosa ou inconveniente; 

 b) tratar de assunto alheio ao da finalidade da convocação; 

 c) estiver, de qualquer modo, perturbando a boa marcha dos 

trabalhos. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMODORIA 
 

Artigo 31. O Iate Clube de Teresina será administrado por uma 

Comodoria composta dos seguintes membros: 
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 a) Comodoro; 

 b) Vice-Comodoro; 

 c) Diretor-Secretário; 

 d) Vice-Diretor Secretário; 

 e) Diretor-Tesoureiro; 

 f) Vice-Diretor Tesoureiro; 

 g) Diretor Social; 

 h) Vice-Diretor Social; 

 i) Diretor de Esportes; 

 j) Vice-Diretor de Esportes; 

 k) Diretor Náutico; 

 l) Vice-Diretor Náutico; 

 m) Diretor Cultural e Artístico; 

 n) Vice-Diretor Cultural e Artístico; 

 o) Diretor de Patrimônio; 

 p) Vice-Diretor de Patrimônio. 

 

 § 1º. Haverá, ainda, como parte integrante da Comodoria, os 

cargos de Assessor Jurídico e Assessor de Imprensa, cujos titulares, 

sócios do Clube, serão designados por livre escolha do Comodoro, “ad 

referendum” da Comodoria, com os mesmo direitos, prerrogativas e 

impedimentos dos demais Diretores; 

 § 2º. A escolha do Assessor Jurídico de que se reporta o §1º do 

referido artigo 31, deverá recair em advogado sem impedimento legal 

para o exercício da advocacia. 

 

Artigo 32. Eleita a Comodoria exercerá o seu mandato por 03(três) 

anos, com todos os poderes que lhe serão conferidos pelo presente 

Estatuto. 

 

Artigo 33. A Comodoria reunir-se-á pelo menos uma vez por mês, 

podendo deliberar, desde que estejam presente a metade mais um de 

seus membros. 
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Artigo 34. Sem prejuízos das responsabilidades que caibam aos outros 

Diretores, no exercício de suas funções respectivas, o Comodoro será 

responsável perante a Assembleia Geral pela orientação geral e 

administração da Sociedade. 

 

Artigo 35. É facultada à Comodoria nomear sócios para desempenhar 

funções do interesse da Entidade e auxiliar na administração, até o 

limite de 03 (três). 

 

Artigo 36. Perderá o mandato o Diretor que, sem motivo justificável: 

 

 a) deixar de comparecer às suas funções por mais de 30 (trinta) 

dias, exceto em caso de doença grave ou luto na família; 

 b) deixar de comparecer a 5 (cinco) sessões consecutivas, 

exceto no caso de doença grave ou luto na família; 

 

 § 1º. As ausências nas sessões do presente artigo devem ser 

comunicadas à Comodoria, dentro do prazo previsto; 

 § 2º. Não o fazendo, passado o prazo o Diretor perderá o 

mandato e seus atos posteriores a esta perda, serão nulos de pleno 

direito, e ficarão sob a responsabilidade direta do Comodoro ou seu 

substituto, em caso de ser faltoso o Comodoro. 

 

Artigo 37. Em caso de impedimento do Comodoro ou do vice-

Comodoro, a Comodoria ficará a cargo dos demais Diretores, na 

ordem enumeradas no artigo 31. 

 

Artigo 38. A licença de qualquer Diretor não poderá exceder de 90 

(noventa) dias. 

 

Artigo 39. O mandato da Comodoria e do Conselho Fiscal será de 03 

(três) anos, sem direito a recondução no mandato subsequente para o 

mesmo cargo, entrando em vigor a partir da eleição de 20/12/2009 

(vinte de dezembro de dois mil e nove). 
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Artigo 40. No caso de vaga por falecimento, renúncia ou abandono de 

função do Comodoro ou do Vice-Comodoro, o preenchimento será 

feito de acordo com a ordem enumerada no artigo 31, até que a 

Assembleia Geral eleja o substituto. 

 

Artigo 41. As vagas que ocorrerem em outros cargos da Comodoria 

serão preenchidas pelos vice-diretores respectivos e, na falta deste, por 

designação do Comodoro, ad referendum da Assembleia Geral. 

 

Artigo 42. Compete à Comodoria: 

 

 a) zelar pelos interesses da Sociedade e administrar os seus 

bens, promovendo o seu engrandecimento por todos os meios que 

julgar conveniente; 

 b) reunir-se ordinariamente para tratar dos interesses do Clube 

e do expediente e, extraordinariamente, todas as vezes que o 

Comodoro a convocar; 

 c) elaborar o Regimento Interno da Sociedade e os 

regulamentos dos Diversos Departamentos, submetendo-os a 

aprovação da Assembleia Geral; 

 d) decidir da admissão e demissão de sócios; 

 e) organizar a Orçamento da Receita e Despesa para exercício 

seguinte; 

 f) apresentar, anualmente, à Assembleia Geral, o relatório de 

suas atividades; 

 g) cumprir e fazer respeitar as determinações da Assembleia 

Geral, deste estatuto, do regimento interno e demais regimentos; 

 h) apurar qualquer responsabilidade dos sócios perante o clube, 

convidando-os a reparar eventuais prejuízos que por ventura tenham 

causados; 

 i) sugerir à Assembleia Geral as medidas que julgar necessárias 

ao engrandecimento da Sociedade; 

 j) cumprir e fazer respeitar os planos de obras iniciadas ou 

aprovadas em Comodoria anterior; 

 k) decidir sobre casos omissos neste Estatuto; 
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 l) nomear delegado do Clube, para representação externas 

culturais, artísticas, desportivas ou quaisquer outras. 

 

CAPÍTULO IV 

DO COMODORO E DO VICE-COMODORO 
 

Artigo 43. Compete ao Comodoro: 

 

 a) representar o clube judicial e extrajudicialmente; 

 b) assinar cheques e outros documentos conjuntamente com 

Diretor Tesoureiro; 

 c) nomear comissões para desempenhar funções especiais, 

determinando suas finalidades; 

 d) admitir, licenciar e demitir funcionários da sociedade; 

 e) conceder licença e demissão aos demais membros da 

Comodoria; 

 f) designar dia e hora para as reuniões da Comodoria; 

 g) tornar efetivas as deliberações da Comodoria; 

 h) rubricar os livros da Tesouraria e da Secretaria. 

 

Artigo 44. Compete ao Vice-Comodoro substituir o Comodoro nos 

seus impedimentos. 

  

Artigo 45. Compete ao Diretor-Secretário: 

 

 a) dirigir os serviços da Secretaria, de maneira a mantê-los 

rigorosamente em dias 

 b) coligir dados para o Relatório anual da Comodoria; 

 c) redigir e assinar a correspondência da Sociedade; 

 d) incumbir-se de todo expediente da Assembleia Geral; 

 e) manter em ordem e debaixo de sua inteira responsabilidade 

os arquivos e livros da secretaria; 

 f) designar auxiliares da Secretaria, mediante aprovação da 

Comodoria; 
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 g) manter em ordem o registro geral dos sócios, com todos os 

elementos necessários; 

 h) fornecer à Tesouraria os nomes dos sócios admitidos, 

readmitidos e demitidos. 

 

Artigo 46. Compete ao Vice-Diretor Secretário substituir o Diretor-

Secretário nos seus impedimentos. 

 

CAPÍTULO VI 

DO DIRETOR-TESOUREIRO E DO VICE-DIRETOR 

TESOUREIRO 
 

Artigo 47. Compete ao Diretor-Tesoureiro: 

 

 a) organizar a Tesouraria do clube, informando ao Comodoro 

sobre todas as questões que digam respeito às finanças da Sociedade; 

 b) ter sob sua guarda e responsabilidade toda a escrituração 

contábil do clube, mantendo rigorosamente em dias os livros da 

Tesouraria; 

 c) submeter ao Comodoro as medidas que julgar necessárias ao 

engrandecimento econômico e financeiro do clube; 

 d) assinar com o Comodoro, cheques, contratos e quaisquer 

outros documentos que envolvam responsabilidade financeira do 

clube; 

 e) exercer o controle dos orçamentos aprovados; 

 f) apresentar, mensalmente, um balancete de despesas e 

receitas; 

 g) ter sob sua guarda e responsabilidade todos os valores e 

dinheiro da sociedade; 

 h) organizar proposta de orçamento para o ano seguinte; 

 i) fiscalizar a arrecadação da receita e efetuar o pagamento das 

despesas autorizadas; 

 j) fornecer ao Comodoro a relação mensal dos sócios em 

atraso; 



 

19 

 
Estatuto Social - Iate Clube de Teresina 

 k) designar, mediante aprovação da Diretoria, os auxiliares 

necessários ao desempenho de suas funções; 

 l) dirigir o almoxarifado, zelando pela conservação do material 

existente; 

 

Artigo 48. Compete ao Vice-Diretor Tesoureiro substituir o Diretor-

Tesoureiro nos seus impedimentos. 

 

CAPÍTULO VII 

DO DIRETOR SOCIAL E DO VICE-DIRETOR SOCIAL 
 

Artigo 49. Compete ao Diretor Social: 

 

 a) organizar e dirigir todas as festas e reuniões sociais, bem 

como todo os jogos de salão; 

 b) fazer mensalmente, um programa de festas, submetendo-o à 

aprovação da Diretoria; 

 c) zelar pela ordem de todos os serviços e pelo respeito à 

absoluta moralidade das reuniões sociais; 

 d) superintender os serviços de bar e restaurante; 

 e) manter em ordem o ajardinamento e as obras-de-arte do 

clube; 

 

Artigo 50. Compete ao Vice-Diretor Social substituir o Diretor Social 

nos seus impedimentos. 

 

CAPITULO VIII 

DO DIRETOR DE ESPORTES E DO VICE-DIRETOR DE 

ESPORTES 
 

Artigo 51. Compete ao Diretor de Esportes: 

 

 a) organizar, dirigir e incrementar, sob todas as formas, à 

pratica dos Esportes, principalmente, o esporte Náutico; 

 b) zelar e ter sob sua guarda todo o material esportivo; 
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 c) organizar, mensalmente, o programa esportivo do Clube, 

submetendo-o à apreciação e aprovação da Diretoria; 

 d) opinar quanto à admissão de instrutores para o 

desenvolvimento de esportes adotados no Clube; 

 

Artigo 52. Compete ao Vice-Diretor de Esportes substituir o Diretor 

de Esportes nos seus impedimentos. 

 

CAPÍTULO IX 

DO DIRETOR NÁUTICO E VICE-DIRETOR NÁUTICO 
 

Artigo 53. Compete ao Diretor Náutico: 

 

 a) incentivar a prática náutica, promovendo palestras, 

conferências e cursos internos; 

 b) difundir entre associados praticantes de náutica as leis, 

regulamentos e normas de segurança, atentando para o seu rigoroso 

comprimento; 

 c) organizar gincanas, competições de velocidade e habilidade 

e esportes correlatos; 

 d) fiscalizar o funcionamento das garagens para abrigo das 

embarcações e outros serviços; 

 e) Fiscalização quanto à habilitação. 

 

Artigo 54. Compete ao Vice-Diretor Náutico, substituir o diretor 

náutico nos seus impedimentos. 

 

CAPÍTULO X 

DO DIRETOR CULTURAL E ARTÍSTICO E VICE-DIRETOR 

CULTURAL E ARTÍSTICO 
 

Artigo 55. Compete ao Diretor Cultural e Artístico; 

 

 a) organizar e dirigir todas as festas e reuniões de caráter 

cultural, artístico e literário; 
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 b) contratar, mediante aprovação da Diretoria, a exibição de 

artistas de mérito reconhecido, ou professores, para apresentação de 

aulas e conferencias; 

 c) manter sob sua responsabilidade, em perfeita ordem, o 

acervo de livros da Biblioteca, sugerindo à Diretoria aquisição 

daqueles que, a seu critério, devam figurar na coleção do clube; 

 d) de acordo com a diretoria, contratar os serviços de um 

auxiliar bibliotecário, propondo fixação de salário, dentro dos recursos 

postos à disposição da Biblioteca; 

 e) manter contato com as associações e instituições que 

distribuem livros, executando os serviços que se fizerem necessários 

para este fim; 

 

Artigo 56. Compete ao Vice-Diretor Cultural e Artístico substituir o 

Diretor Cultural e Artístico nos seus impedimentos. 

 

CAPITULO XI 

DO DIRETOR DE PATRIMÔNIO E DO VICE-DIRETOR DE 

PATRIMÔNIO 
 

Artigo 57. Compete ao Diretor de Patrimônio: 

 

 a) exercer a indispensável fiscalização sobre os bens do Clube, 

arrolando-os em livro próprio devidamente nominados e 

caracterizados; 

 b) propor os reparos e medidas de conservação dos bens, sejam 

móveis, imóveis ou utensílios; 

 c) diligenciar para que os bens dos associados, entregues à 

guarda do Clube, sejam preservados e protegidos; 

 d) formular sugestões à Comodoria, no âmbito das suas 

atribuições; 

 e) dirigir, com ajuda do Administrador do Clube, o depósito de 

material em geral, zelar pela conservação do existente e controlar o 

serviço de compra, entrada e saída de material; 

 f) manter atualizado o tombamento patrimonial do Clube; 
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 g) sugerir à Comodoria a execução de novas obras, acréscimos 

ou modificações, inclusive restauração das existentes, dependendo dos 

recursos na Tesouraria; 

 h) manter sob sua guarda, porém em local à vista de sócios, 

troféus, flâmulas, bandeiras, distintivos e objetos de arte conferidos ao 

Clube; 

 i) apresentar inventário do patrimônio do Clube. 

 

Artigo 58. Compete ao Vice-Diretor de Patrimônio, substituir o 

Diretor de Patrimônio nos seus impedimentos. 

 

CAPÍTULO XII 

DO CONSELHO CONSULTIVO 
 

Artigo 59. O conselho Consultivo será composto de 03 (três) 

Conselheiros nomeados livremente pelo Comodoro, ad referendum da 

Diretoria e escolhidos entre ex-Diretores do clube que tenham 

prestado significativos serviços à sociedade; 

 

 § 1º. O mandado dos Conselheiros coincidirá com o do 

Comodoro que os nomeou; 

 § 2º. Nos impedimentos, vacância ou faltas de Conselheiros, 

estes serão substituídos por suplentes designados pelo Comodoro, ad 

referendum da Diretoria. 

 

Artigo 60. Compete ao Conselheiro Consultivo: 

 

 a) reunir-se, ordinariamente, uma vez por mês, e, 

extraordinariamente, sempre que convocados pelo Comodoro ou pelo 

menos 4 (quatro) membros da Diretoria; 

 b) orientar a Diretoria na execução de trabalhos de construção, 

decorrentes de planos já iniciados na Diretoria anterior; 
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CAPITULO XI 

DO CONSELHO FISCAL 
 

Artigo 61. O conselho Fiscal terá o mesmo mandado da Comodoria e 

se comporá de 03 (três) Conselheiros Titulares e 03 (três) Conselheiros 

Suplentes, eleitos na mesma Assembleia Geral Eleitoral da Diretoria, 

obedecidas as mesmas regras eleitorais definidas neste Estatuto. 

 

 § 1º. Compete ao Conselho Fiscal: 

 

 a) dar parecer prévio sobre os balancetes mensais apresentados 

pelo Diretor-Tesoureiro à Diretoria do Clube; 

 b) dar parecer prévio sobre a prestação de contas da Diretoria 

apresentada bienalmente à Assembleia Geral da Sociedade; 

 

 § 2º. O conselho fiscal reunir-se-á, obrigatoriamente, uma vez 

por mês e, extraordinariamente, quando convocado por seu Comodoro 

ou pelo Comodoro da Sociedade; 

 § 3º. Perderá o mandato o Conselheiro que falta a mais de duas 

reuniões consecutivas ou cinco alternadas, sem justificativas; 

 § 4º. O Conselho Fiscal decidira por maioria de seus membros; 

 § 5º. O Conselho Fiscal poderá convocar a Assembleia Geral 

Extraordinária para tratar de assuntos relevantes, de interesse do 

Clube; 

 § 6º. O parecer do Conselho Fiscal referido na alínea “b”, será 

prolatado com 03 (três) dias de antecedência da reunião da Assembleia 

de tomada de contas da Diretoria e, se aquela prestação de contas não 

for entregue ao Conselho Fiscal, com 07 (sete) dias de antecedência, 

incube ao mesmo convocar a Assembleia Geral e dar-lhe notícia do 

fato, para decidir. 

 

TÍTULO IV 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DO PATRIMÔNIO 
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Artigo 62. O patrimônio do Iate Clube de Teresina é constituído pelos 

bens móveis e imóveis de sua propriedade e pelos que venham a ser 

adquiridos com o resultado de suas rendas ordinárias e extraordinárias 

e tudo o mais que possa constituir utilidade social. 

 

Parágrafo Único – Os bens móveis ou imóveis do Clube não 

poderão ser vendidos ou alienados, salvo em casos especiais e 

sempre a critério da Assembleia Geral. 

 

Artigo 63. Em caso de dissolução da Sociedade prevista no presente 

Estatuto, far-se-á o inventário dos bens do Clube e a partilha entre os 

sócios PROPRIETÁRIOS, em pleno gozo dos seus direitos. 

 

TITULO V 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DOS REGULAMENTOS, REGIMENTOS E PORTARIAS 
 

Artigo 64. As disposições do presente Estatuto serão completadas pelo 

Regulamento e Regimento dos diversos Departamentos. 

 

Artigo 65. As medidas transitórias que se impuserem, a critério da 

Diretoria, na conformidade das respectivas atribuições, deverão ser 

divulgadas por meio de Portarias, afixadas no quadro respectivo. 

 

TÍTULO VI 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 66. É vedado aos sócios a angariações de qualquer donativo 

em favor do Iate Clube de Teresina, sem a autorização expressa da 

Diretoria. 
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Artigo 67. Fica proibida a participação do clube, bem assim a cessão 

de qualquer de suas dependências para manifestações, reuniões ou 

qualquer festa de caráter político ou religioso. 

 

Parágrafo Único – a inobservância das disposições deste artigo 

acarretará a perda do mandato da Diretoria e cassação do 

direito de seus membros para ocupar cargo no clube, eletivo 

ou não. 

 

Artigo 68. É proibida a realização, nas dependências do clube, de 

jogos não permitido por lei. 

 

Artigo 69. Os bens, instalações e material do clube deverão estar 

sempre acobertados dos riscos de fogo, competindo a diretoria 

escolher as Companhias de Seguro. 

 

Artigo 70. Os contratos firmados pela diretoria, depois aprovados pela 

Assembleia Geral, não poderão ser anulados, alterados ou sofrer 

qualquer contestação, salvo se for constatada a má-fé. 

 

Artigo 71. Este estatuto não poderá ser alterado, revogado ou 

reformado, salvo necessidade imperiosa, a critério da Assembleia 

Geral, constituída de acordo com os artigos 12, caput, alínea “b”, do 

parágrafo único do artigo 13 e artigo 20, deste estatuto, 

ESPECIALMENTE convocada para esse fim e que não poderá 

deliberar, em 1ª (primeira) convocação, sem a maioria absoluta dos 

associados definidos naqueles artigos, ou com menos de 1/3(um terço) 

dos mesmos, nas convocações seguintes. 

 

 § 1º. Para a deliberação a que se refere este artigo é exigido o 

voto concorde de 2/3 (dois terços) dos sócios presentes à Assembleia 

Geral, em pleno gozo dos seus direitos sociais; 

 § 2º. As alterações, revogações ou reformas deste Estatuto 

somente entrarão em vigor 60 (sessenta) dias após a publicação no 

Diário Oficial e registro no cartório competente. 
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Artigo 72. A Taxa de Manutenção será revista anualmente, no mês de 

janeiro, de acordo com a decisão da diretoria, tendo como base o 

INPC/FGV (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) de acordo com 

a Fundação Getúlio Vargas. 

 

Artigo 73. A taxa de inscrição para admissão de sócio 

PROPRIETÁRIO ou CONTRIBUINTE será calculada na base de 

10% (dez) por cento do valor do título de propriedade atribuído pela 

Diretoria e paga de uma só vez. 

 

Artigo 74. O sócio PROPRIETÁRIO residente fora da grande 

Teresina por mais de 01 (um) ano, fica obrigado ao pagamento de 50% 

(cinquenta) por cento da taxa de manutenção cobrada pelo clube, 

mensalmente. 

 

Artigo 75. As disposições do presente Estatuto entrarão em vigor a 

partir da data de sua publicação no Diário Oficial e seu registro no 

cartório competente. 

 

 

Estatuto alterado conforme Assembleia Geral realizada em 

29/06/2003. 

 

Francisco Fernando de Morais Meneses 

Presidente da Assembleia Geral 

 

 

Bento José de Oliveira e Silva 

Secretário da Assembleia Geral 

 

Noé de Cerqueira Fortes 

Secretário da Assembleia Geral 
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Teresina (PI) 26 de junho de 2005. 
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