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ESTATUTO SOCIAL - CANDEIAS ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA DENOMINAÇÃO, FINS, SEDE E 
DURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

 

Art. 1° - Constituída em 05 de janeiro de 1968 e registrada no Cartório de Pessoas Jurídicas no 1°                   
Registro de Títulos e Documentos sob n° 5490, no livro "A", n° 17, da Capital do Estado de São Paulo,                    
em 25 de março de 1968, onde esteve sediada com denominação social de Candeias Clube de                
Turismo, cuja denominação social foi alterada para Candeias Esporte Lazer e Recreação, conforme             
assembleia geral realizada em 26 de abril de 1990 e para os fins deste Estatuto identificada como                 
"CANDEIAS" é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, de personalidade jurídica             
distinta de seus associados. 
 
Art. 2° - A Associação está inscrita no CNPJ n° 43.446.434/0001-22, tem como sede o foro jurídico na                  
cidade e comarca de Londrina, Estado do Paraná, à Av. Higienópolis, nº 333 - Loja 1, Bairro Centro,                  
CEP 86020-080, sendo indeterminado o seu tempo de duração. 
 
Art. 3° - O CANDEIAS ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO tem por objetivo estimular a prática de                
esporte amador, lazer e recreação através de quadras esportivas, apartamentos tipo residências,            
casas mobiliadas, "camping", pousadas e de quaisquer outras modalidades de alojamentos, de sua             
propriedade, arrendadas, contratadas ou conveniadas em parceria, situadas em locais atrativos,           
recomendáveis ao esporte, repouso e à saúde, voltados aos Associados e familiares dependentes.             
São ainda finalidades sociais: 
 
a - Promover atividades educacionais, culturais e artísticas; 
b- Desenvolver programas educativos através de seus órgãos, ou mediante convênios com os Poderes              
Públicos; 
c - Propugnar pela construção de centros recreativos e poliesportivos; 
d - Proporcionar aos seus associados, e familiares dependentes o convívio social por todos os moldes                
e meios ao seu alcance; 
e - Estimular o lazer interno aos associados para conhecer o Brasil através de excursões terrestres,                
marítimas ou aéreas; 
f - Favorecer o intercâmbio entre o comércio e a Associação, com o objetivo de obter descontos ou                  
preços especiais para os seus associados; 
g - Defender os interesses coletivos e difusos de seus associados, perante os poderes constituídos nas                
esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive os relacionados com a proteção e defesa dos              
consumidores; 
h - Estabelecer parcerias com sociedades esportivas, de lazer e de recreação, de preferência urbanas,               
com o objetivo de oferecer benefícios sociais e recreativos mútuos aos seus Associados residentes; 
i - Estabelecer parcerias com as mais diversas áreas de atividades, tais como, médicas, odontológicas,               
hospitalares, laboratoriais de saúde, comerciais, prestadoras de serviços etc., oferecendo descontos e            
vantagens aos Associados. 
 
Art. 4° -  Para a realização de suas finalidades, o CANDEIAS será dotado de Departamentos. 
 
Art. 5° - A critério e por proposta da Diretoria, poderão ser criados, em qualquer tempo, outras sedes,                  
filiais, escritórios regionais ou outras dependências convenientes à realização das finalidades sociais,            
pela forma e modo estabelecidos na referida proposta, e em qualquer parte do território Nacional. 

 



 
Art. 6° - A transformação ou extinção da Associação somente se dará através de decisão tomada em                 
Assembléia Geral, especialmente convocada para esse fim. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de dissolução, o patrimônio líquido da Associação reverterá a              
uma entidade congênere, ou somente de finalidade educacional, registrada no Conselho Nacional de             
Serviço Social. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DO QUADRO SOCIAL 
 

Art. 7° - O quadro associativo do CANDEIAS é constituído das seguintes categorias de associados e                
comercializados para maiores de 18 anos de ambos os sexos: 
 
a – Associados Honorários; 
b – Associados Proprietários; 
c – Associados Usuários; 
d – Associados Remidos; 
 
Art. 8° - São Associados HONORÁRIOS aqueles que, por relevantes serviços prestados à Associação,              
tenham os seus nomes propostos pela Diretoria e aprovados pela maioria absoluta dos membros do               
Conselho Administrativo. 
 
§ 1° -  A outorga do Título de Associado Honorário é pessoal e intransferível, sob quaisquer condições; 
 
§ 2° - A qualidade de Associado Honorário será representada por um Certificado no qual constarão as                  
assinaturas do Presidente, Diretores e Secretários. 
 
Art. 9° - São associados PROPRIETÁRIOS, aqueles que subscreveram com um ou mais títulos dessa               
categoria, correspondentes às séries "A", "B" e "C", exclusivamente, os quais estão obrigados à              
contribuição anual da TAXA DE MANUTENÇÃO. 
 
Art. 10° - São associados USUÁRIOS aqueles que subscreveram ou venham a subscrever com um ou                
mais títulos dessa categoria, correspondentes às séries emitidas posteriormente à letra "C", os quais              
estão obrigados à contribuição mensal ou anual de TAXA DE MANUTENÇÃO. 

 
Art. 11º - São Associados REMIDOS àqueles que, por 25 (vinte e cinco) anos, tiverem contribuído com                 
o pagamento da TAXA DE MANUTENÇÃO, ou àqueles que adquirirem um TÍTULO REMIDO. 
 
§ 1º - O associado que tornar-se REMIDO ou adquirir um título REMIDO estará isento do pagamento                 
da TAXA DE MANUTENÇÃO. 
 
§ 2º - Os associados USUÁRIOS e PROPRIETÁRIOS poderão fazer a REMIÇÃO de seu título,               
antecipando as manutenções elencadas neste artigo. 
 
Art. 12º - A idoneidade social e individual do candidato, bem como de sua família, é condição                 
indispensável para seu ingresso no quadro associativo do CANDEIAS. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para ingresso no quadro associativo, o CANDEIAS não fará qualquer             
distinção entre os pretendentes, quanto raça, cor, credo, gênero ou religião. 
 

 



 
CAPÍTULO III 

 
DA ADMISSÃO DE ASSOCIADO 

 
Art. 13º - O processo de admissão de associado se inicia pelo preenchimento da PROPOSTA DE                
ADMISSÃO DE ASSOCIADO, fornecida pela Associação, a qual, depois de assinada pelo pretendente             
maior de 18 anos e a concordância das condições de pagamento do título correspondente, dos direitos                
e obrigações constantes neste Estatuto, do Regulamento Geral de Reservas e do Regulamento Interno              
das Unidades de Hospedagem  será submetida à apreciação da Diretoria. 
 
§ 1° - A PROPOSTA DE ADMISSÃO DE ASSOCIADO mencionará o nome, idade, nacionalidade,              
profissão, número do CPF, estado civil, endereços residencial e comercial, números dos telefones e              
endereço eletrônico. Deverão constar, também, os nomes, datas de nascimento e grau de parentesco              
dos dependentes legais do proponente com direito de frequentar a Associação, comprovados por             
documentos idôneos, devendo os dados acima serem preenchidos integralmente, sob pena de não             
serem considerados.  
 
§ 2° - Após aceita a PROPOSTA pela Diretoria, o adquirente receberá o Título de Associado e Cartões                  
para o titular e seus dependente legais. 
 
§ 3° -  O Título de que trata esta cláusula conterá sempre a assinatura do Diretor Presidente. 
 
Art. 14º - Aprovada a proposta de ingresso no quadro associativo, é facultado ao associado o direito                 
de entrar, imediatamente, no uso e gozo dos bens especificados nas alíneas do art. 37 deste Estatuto.  

 
CAPÍTULO IV 

 
DA DEMISSÃO DOS ASSOCIADOS 

 
Art. 15º - É direito do associado demitir-se do quadro associativo, quando julgar necessário, bastando               
para isso, formular pedido por escrito através de correspondência ou endereço eletrônico à Diretoria,              
protocolando o mesmo junto à Secretaria da Associação, e efetuando o pagamento da TAXA DE               
CANCELAMENTO no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente à época, desde               
que não esteja em débito com suas obrigações associativas. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DOS TÍTULOS DE ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS 
 

Art. 16º - A categoria de associado PROPRIETÁRIO compreende os títulos de Associados Proprietário,              
que é pessoal, nominativo e indivisível em relação exclusivamente às séries “A”, “B” e “C”, estando                
vedadas novas emissões. 
 
Art. 17º - Além dos direitos comuns à todas as categorias de Associados, são prerrogativas exclusivas                
dos Associados PROPRIETÁRIOS votarem e serem votados para qualquer cargo eletivo da            
Associação. 
 
§ 1° - Nas Assembléias Gerais, os associados PROPRIETÁRIOS terão direito a tantos votos quanto               
forem os títulos que possuírem, desde que estejam em dia com suas obrigações com o Clube. 
 

 



§ 2° - A transferência de título desta categoria ficará suspensa desde o momento da convocação da                 
Assembléia Geral até a sua realização. 
 
§ 3° - Para efeito do parágrafo anterior, entende-se por "momento da convocação", a data da primeira                 
publicação do Edital de Convocação. 
 
Art. 18º - O associado PROPRIETÁRIO recebeu na aquisição um Certificado do qual constam as               
assinaturas dos Diretor Presidente, cuja validade sempre dependerá das informações internas           
atualizadas. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DOS TÍTULOS DE ASSOCIADOS USUÁRIOS 
 
Art. 19º - A admissão no quadro associativo, na categoria de associado USUÁRIO, dar-se-á mediante               
a subscrição de um ou mais títulos de Sócio USUÁRIO, que é pessoal, nominativo e indivisível em                 
relação à Associação. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – O portador de título de Sócio USUÁRIO não terá direito de votar ou ser                 
votado para qualquer cargo eletivo da Associação, podendo, entretanto, participar das Assembléias            
Gerais, discutindo e apresentando sugestões. 
 
Art. 20º - A emissão de Títulos Sociais é feita pela Diretoria, com parecer favorável do Conselho                 
Administrativo, o qual fixará os valores e as condições de colocação no mercado, segundo os direitos e                 
prerrogativas que lhe sejam inerentes. 
 
§ 1° - Os títulos cancelados não poderão ser substituídos por nova série e colocados à venda, nem                  
tampouco sofrer aumento no valor. 
 
§ 2° - Em qualquer tempo poderá o Conselho Administrativo, por proposta da Diretoria, aumentar o                
valor dos títulos e lançar novas séries e categorias, bem como aumentar a quantidade dos mesmos e                 
as condições de pagamento, respeitados os direitos dos subscritores dos títulos anteriores e os termos               
do parágrafo primeiro deste artigo. 
 
Art. 21º - Os títulos subscritos à prazo terão seus pagamentos parciais efetivados mediante recibos               
vinculados a um CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE DIREITO DE USO E               
GOZO, de acordo com os objetivos sociais do CANDEIAS. 
 
§ 1° - O não pagamento das parcelas até o seu vencimento, implicará na suspensão dos direitos de                  
uso e gozo pactuadas, permanecendo suspensos até que se realize o pagamento. 
 
§ 2º - O não pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas, ou não, dará direito à Associação de                  
cancelar o título subscrito promovendo o desligamento do associado, perdendo este as quantias já              
pagas a favor do CANDEIAS. 
 
§ 3° - Ocorrendo o cancelamento de que trata o parágrafo anterior, ficará o associado inadimplente                
sujeito a uma TAXA DE CANCELAMENTO equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo               
vigente. 
 
Art. 22º - O Sócio Usuário receberá um Certificado/Título do qual constarão as assinaturas do               
Presidente e Tesoureiro, cuja validade sempre dependerá das informações internas atualizadas. 
 

 



 
 

CAPÍTULO VII 
 

DOS ASSOCIADOS REMIDOS 
 
Art. 23º - Completado o período de contribuição da Taxa de Manutenção estabelecida no art. 11º, o                 
associado deverá requerer ao CANDEIAS que o reconheça como Associado Remido.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO – Verificada a procedência do pedido, o CANDEIAS efetuará a remição             
do Título e expedirá os Cartões de Associado. 
 
Art. 24º - Poderá ser SÓCIO REMIDO aquele que adquirir um TÍTULO REMIDO, pagando o valor                
estipulado em contrato. 
 
Art. 25º - Os sócios USUÁRIOS e PROPRIETÁRIOS poderão fazer a REMIÇÃO de seus títulos,               
antecipando o pagamento das taxas de manutenção elencadas no art. 11º 
 
Art. 26º - O Sócio Remido fica isento, exclusivamente, do pagamento da Taxa de Manutenção,               
obrigando-se a pagar as demais taxas normais, inclusive a taxa de utilização, quando for o caso. 
 
Art. 27º - A Diretoria poderá, depois do parecer favorável do Conselho Administrativo, remir os títulos                
dos associados que tenham, de qualquer forma, prestado relevantes serviços ao Clube. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DOS DEPENDENTES 
 
 

Art. 28º - São considerados dependentes dos Associados, para efeitos deste Estatuto: 
 
a - Cônjuge ou companheiro(a); 
b - Filhos(as) e enteados(as), solteiros e menores de 24 anos; 
c - Pais; 
d - Irmãos(ãs) solteiros(as) e menores de 18 anos; 
e - Outros declarados no Imposto de Renda. 
 
§ 1°- A comprovação de dependência deverá ser feita com documento hábil específico para cada caso,                
a saber, Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável e               
Certidão de Nascimento atualizada. 
 
§ 2° - À Diretoria é delegado poderes, em casos excepcionais, para admitir como dependentes outras                
pessoas que não as citadas neste artigo. Deverá ser apresentada a comprovação de dependência              
através do imposto de renda ou documento  que o substitua. 
 
§ 3° - O titular e dependentes deverão adquirir o Cartão de Associado, que será cobrado conforme                 
estabelecido no artigo 37º, ”g”. Este deverá ser apresentado nas unidades de hospedagens, sempre              
dentro da validade. 
 
§ 4° - Em caso de hospedagem para menores de 18 anos, os pais se obrigam a apresentar documento                   
de Identidade ou Certidão de Nascimento da criança ou adolescente e preencher a Ficha de               

 



Identificação que deverá ser assinada pelos mesmos e arquivada junto ao banco de dados do               
Candeias contendo os seguintes dados: 
 
I  -   o nome completo da criança, ou do adolescente; 
II - o nome completo dos pais ou responsável legal, que estiver acompanhando a criança ou                
adolescente; 
III - a naturalidade da criança, ou do adolescente e; 
IV-  a data de nascimento da criança ou do adolescente. 
 
§ 5°- Para hospedagem de dependentes menores de 18 anos, sem a presença dos pais, é                
imprescindível apresentar os documentos do menor além da autorização dos responsáveis           
devidamente assinada com reconhecimento de firma em verdadeiro. O referido documento deverá ser             
entregue no momento do check- in ao funcionário da unidade. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Conforme Art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente -              
Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos e                
adolescente entre doze e dezoito anos de idade. 
 
§ 6°- Tais exigências encontram amparo na Lei 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, (ECA)                 
conforme artigo 250º. 
 
§ 7°- As medidas acima elencadas passam a vigorar no presente Estatuto Social ante a necessidade                
de garantia de maior segurança aos associados, dependentes e convidados visando sempre o bem              
estar coletivo. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

DOS CONVIDADOS 
 

Art. 29º - Os Associados e dependentes poderão levar convidados às unidades próprias, conveniadas, 
contratadas ou arrendadas do CANDEIAS. 
 
§ 1º - Os convidados poderão conhecer as dependências do CANDEIAS como convidados apenas              
uma vez podendo fazer uso da área de lazer, exclusivamente da unidade em que estiverem               
hospedados. 
 
§ 2º - Os convidados poderão conhecer outras unidades, além da qual estiverem hospedados, no               
entanto, não poderão fazer uso da área de lazer, exceto, quando autorizados pela Diretoria. 
 
§ 3º - Onde o CANDEIAS permitir, os associados poderão fazer uso das áreas de lazer do CANDEIAS,                  
mediante o pagamento da taxa de utilização. No entanto, não poderão levar convidados, exceto,              
quando autorizado pela Diretoria e mediante o pagamento da Taxa de utilização conforme artigo 37º               
“letra f”. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

DAS TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS 
 
Art. 30º - Os títulos de Associados Proprietário, Usuário e Remido podem ser transferidos "inter-vivos"               
e "causa-mortis", após integralizados e mediante o pagamento da TAXA DE TRANSFERÊNCIA e dos              

 



CARTÕES DE ASSOCIADO que for fixada pela Diretoria, com apresentação dos documentos            
solicitados e desde que em dia com as suas obrigações sociais. 
 
Art. 31º - Para a transferência "inter-vivos", deverá ser preenchido o Formulário de Transferência,              
assinado pelo cedente com reconhecimento de firma e pelo cessionário, entregando-o à Secretaria da              
associação juntamente com os demais documentos solicitados. 
 
§ 1°- Apresentados os documentos proceder-se-á de conformidade com o artigo 13º e seus parágrafos               
e artigo 14º. 
 
§ 2°- Somente depois de obtido o consenso da Diretoria, poderá ser feita a transmissão, pelas formas                 
regulares de direito. 
 
§ 3° - No caso de transferência de Título de Associado “inter-vivos”, constante de partilha oriunda de                 
separação consensual, judicial ou divórcio, em que o título fique para um dos cônjuges, será cobrada a                 
Taxa de Transferência e os Cartões de Associados, sendo a mesma taxa para os casos de                
transferência “causa-mortis”.  
 
Art. 32º - Para admissão de Associado Proprietário ou Usuário por transferência "inter vivos", deverá o                
novo Associado pagar à Associação os emolumentos que forem exigidos pela Diretoria. 

 
Art. 33º - Os títulos de Associados Proprietários e Usuários se transmitem também “causa mortis” aos                
sucessores ou legítimos legatários do titular, segundo a ordem de parentesco. Não constando no              
inventário ou não havendo o mesmo, poderá, a critério da diretoria se proceder a transferência, desde                
que a documentação apresentada seja suficiente para provar a ordem de parentesco e anuência de               
todo os interessados na respectiva transferência, assumindo ainda os interessados a responsabilidade            
na hipótese de eventual impugnação. 
 
§ 1°- Após o óbito do titular, o Clube deverá ser comunicado e providenciada a transferência de                 
imediato para regularização do título. 
 
§ 2°- A solicitação de transferência se dará exclusivamente mediante apresentação de declaração de              
anuência dos demais herdeiros e meeiros, com assinatura reconhecida em cartório. 
 
Art. 34º - Na hipótese de falecimento do titular deixando herdeiros menores, a transferência do título só                 
será realizada mediante apresentação de inventário / arrolamento ou após a maioridade dos herdeiros. 
 
Art. 35º - O processo de transferência do Título "causa-mortis", por votação e aceitação do Associado                
sucessor pela Diretoria, será feito de conformidade com o artigo 13º e seus parágrafos e artigo 14º. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de não ser aceito o Associado sucessor, a Diretoria permitirá a                
transferência a terceiros, julgado idôneo pelo processo estabelecido para admissão de Associado. 

 
 

CAPÍTULO XI 
 

DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS 
 
Art. 36º - São direitos dos associados, extensivos aos usuários ainda em integralização, respeitadas as               
disposições deste Estatuto, do Regulamento Interno das Unidades de Hospedagem e do Regulamento             
Geral das Reservas: 
 
a  -  Usar e gozar dos bens móveis, imóveis, instalações, serviços e promoções do CANDEIAS; 

 



b - Participar de práticas esportivas, lazer, recreação e hospedar-se nos apartamentos e casas              
mobiliadas, "campings", pousadas ou em outras quaisquer modalidades de alojamento; 
c - Sugerir à Diretoria, por escrito, medidas úteis ou necessárias aos interesses sociais; 
d - Tomar parte das Assembleias Gerais, propor e discutir os assuntos submetidos à mesa,               
apresentando sugestões, indicações, emendas e substitutivos; 
e - Requerer à Diretoria convocação de Assembleia Geral, desde que o requerente mencione os               
motivos plausíveis e que o requerimento seja subscrito, pelo menos, por 1/5 (um quinto) de associados                
com direito a voto e quites com a Tesouraria; 
f - Interpor à Diretoria, por escrito, qualquer ato que considere lesivo aos seus direitos ou infringentes                 
ao Estatuto e interesses sociais; 
g - Recorrer ao Conselho Administrativo das penalidades que lhe sejam impostas pela Diretoria dentro               
do prazo de dez (10) dias, contados a partir da data do recebimento protocolado da comunicação ou                 
da carta com aviso de recebimento; 
h - Transferir os títulos de associados Proprietários e Usuários, " inter-vivos" e "causa-mortis", na forma                
do capítulo X, deste Estatuto. 
 
 

CAPÍTULO XII 
 

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS 
 

Art. 37º - São deveres ou obrigações dos associados, independentemente da categoria a que              
pertençam: 
 
a - Observar rigorosamente as disposições deste Estatuto, do Regulamento Geral de Reservas e do               
Regulamento Interno de Hospedagem, e demais instruções baixadas pelos órgãos diretivos do            
CANDEIAS; 
b - Informar, por escrito, aos órgãos da Administração da Associação, as infrações estatutárias,              
regimentais e regulamentares de que tiver ciência; 
c - Colaborar com os Diretores, Conselheiros Gerentes das unidades de atendimento e similares, para               
a conservação do patrimônio da Associação sempre que possível, na realização das finalidades             
sociais; 
d - Abster-se de manifestar ou provocar, nas dependências sociais, disputas políticas, religiosas,             
ideológicas ou sectárias; 
e - Pagar, pontualmente, TAXA DE MANUTENÇÃO, no valor de 01 (um) salário mínimo anual vigente; 
f - Pagar, pontualmente, as taxas criadas pela Diretoria, com aprovação do Conselho Administrativo              
com o intuito de melhorias em benefício de seus associados; 
g - Pagar a Taxa de Expedição do Cartão de Associado, vigente à época da data da solicitação, nas                   
renovações, inclusões e/ou emissão de segunda via, respeitando-se o prazo de validade; 
h - Identificar-se prontamente quando solicitado por qualquer membro da Administração da            
Associação; 
i - Respeitar os membros da Diretoria, do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal ou seus               
representantes, quando no exercício de suas funções, bem como os demais associados e seus              
respectivos familiares e convidados; 
j - Ter correto procedimento nas dependências da Associação; 
k - Comunicar à Secretaria da Associação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, qualquer modificação                
no estado civil do associado ou dependentes, bem como, de nascimento ou óbito. É de               
responsabilidade do titular, incluir ou excluir os dependentes, assim como nos devolver os cartões dos               
mesmos em caso de exclusão; 
l - Comunicar, no prazo máximo de 30 dias à Secretaria da Associação, qualquer alteração do                
endereço e cadastro mantendo-os sempre atualizados; 

 



m - Quando por aquisição de Título(s) novo(s), comprovar na solicitação de reserva estar de posse                
da(s) Proposta(s) de Admissão de Associado ou Cartão(ões) de Associado, sob pena de não ser               
realizada a referida reserva; 
n -.Exibir, quando solicitado, no ato da reserva e da sua utilização, o recibo comprovando estar em dia                  
com o pagamento da TAXA DE MANUTENÇÃO; conforme artigos 09° e 10º deste Estatuto; 
o - Exibir no ato da hospedagem, os Cartões de Associado do titular e de seus dependentes com                  
documentos pessoais de identificação. Caso hajam convidados, estes deverão apresentar documentos           
pessoais de identificação. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
 

DAS PENALIDADES 
 

Art. 38º - São penalidades aplicáveis aos Associados e seus dependentes: 
 
a - Advertência; 
b – Suspensão; 
c – Exclusão. 
 
§ 1° - A advertência será imposta pela Diretoria ou por qualquer Diretor, em caso de urgência, e terá                   
sempre caráter individual e reservado. 
 
§ 2° - A suspensão e exclusão são penalidades de alçada exclusiva da Diretoria, com o voto favorável 
da maioria de seus membros. 
 
§ 3° - O Associado é responsável por seus dependentes e convidados, o que não isenta estes das                  
penas previstas neste artigo. 
 
Art. 39º - Sofrerá pena de advertência o Associado culpado por faltas disciplinares, ou que agir de                 
forma a afetar o bom nome da Associação. 
 
Art. 40º - Será aplicada a pena de suspensão ao Associado que: 
 
a - Reincidir em faltas capituladas no artigo anterior; 
b - Infringir disposições do Estatuto, do Regulamento Geral de Reservas, do Regulamento Interno das               
Unidades de Hospedagem ou Resoluções da Diretoria; 
c - Praticar agressão física ou moral contra qualquer pessoa nas dependências da Associação ou em                
reuniões de qualquer natureza por ela organizada ou autorizada; 
d - Desrespeitar Conselheiros, Diretores, seus representantes e auxiliares, quando no exercício de             
suas funções, bem como os funcionários da Associação; 
e - Causar dano material propositado aos Bens da Associação, ou sob sua guarda e responsabilidade,                
sem prejuízo do ressarcimento a que fica sujeito; 
f - Dar publicidade a assuntos privados da Associação; 
g - Inscrito ou designado oficialmente para qualquer prática esportiva de lazer ou recreação, se recuse                
a nela tomar parte, sem justa causa; 
h - A juízo da Diretoria, cometer falta para cuja punição seja insuficiente a pena de advertência e                  
demasiada a de exclusão; 
i - Atentar contra a moral e os bons costumes; 
j - Não efetuar o pagamento, até o seu vencimento, da TAXA DE MANUTENÇÃO. 
 

 



PARÁGRAFO ÚNICO - A suspensão do Associado será graduada conforme a gravidade da             
falta, não podendo exceder 90 (noventa) dias, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 41º, deste                 
Estatuto. 
 
Art. 41º - A pena de suspensão não isenta o associado do pagamento de prestações, taxas ou                 
contribuições a que estiver obrigado, mas tão somente o elimina do direito de uso e gozo das regalias                  
sociais, pelo tempo que perdurar a punição. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de suspensão de que trata o parágrafo único do artigo 40°                
poderá exceder ao limite fixado, enquanto o Associado não ressarcir os prejuízos materiais causados à               
Associação, acrescidos das despesas que o fato der causa. 
 
Art. 42º - É passível de exclusão do quadro associativo o Associado que incorrer nas infrações                
elencadas no Capítulo XIV – DA EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS deste Estatuto Social. 
 
Art. 43º - A qualquer Associado cabe o direito de recorrer à Diretoria, das penalidades que lhe foram                  
impostas por um de seus membros e, ao Conselho Administrativo, na forma da alínea “g”, do artigo 36º                  
deste Estatuto, das que forem impostas pela Diretoria. 
 
Art. 44º - O Conselho Administrativo terá o prazo de 90 (noventa) dias para se pronunciar do recurso                  
interposto pelos Associados, ficando suspensos os direitos desses e seus dependentes, até o             
julgamento final. 
 
Art. 45º - As penalidades de suspensão ou exclusão, impostas aos Associados, não terão efeito               
suspensivo, mesmo que haja recurso à instância superior.  
 
Art. 46º - Após o julgamento da exclusão pelo Conselho Administrativo, que funcionará como última               
instância, o Associado excluído bem como todos os seus dependentes perderão os direitos que lhe               
são conferidos por este Estatuto, facultado aos Associados o direito de transferência do título para               
terceiros, na forma dos artigos 30º e 35º. 
 
Art. 47º - Quando incidir em penalidade que proíbe de freqüentar qualquer Unidade, o Associado é                
obrigado a entregar na Secretaria seu Cartão de Associado, bem como a de seus dependentes, até o                 
cumprimento da pena. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - O não cumprimento da determinação contida neste artigo, dentro do             
prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da comunicação, sujeitará o Associado e                
seus dependentes à pena de exclusão, na forma da alínea “e”, do artigo 48º deste Estatuto. 
 
 

CAPÍTULO XIV 
 

DA EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS 
 
Art. 48º - A perda da qualidade de associado será determinada pela Diretoria, sendo admissível               
somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique            
assegurado o direito de ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de: 
 
a - Atraso no pagamento de mais de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, devidas pela aquisição de                  
Título de Associado Usuário e Remido;  
b - Atraso no pagamento de mais de 6 (seis) anuidades, consecutivas ou não, da Taxa de Manutenção                  
devida pelo associado, quando a pena de suspensão for considerada insuficiente a juízo da Diretoria; 

 



c - Atraso em outros compromissos para com a Tesouraria e não satisfazer seu débito dentro do prazo                  
de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento da notificação que lhe for endereçada; 
d - Por atos ou palavras, dentro ou fora das dependências da Associação, ofender o nome, reputação                 
ou boa fama do CANDEIAS, assim, como, utilizar o Clube para fins ilícitos; 
e - Desrespeitar, deliberada e ostensivamente, decisões do Conselho Administrativo e da Diretoria; 
f - Por sentença passada em julgado, for condenado por crime que o tornou incompatível com o                 
ambiente social e moral da Associação; 
g - Reincidir em faltas já punidas ou as perpetre com agravante, a juízo da Diretoria; 
h - Apropriar-se de qualquer móvel da Associação, independentemente do ressarcimento dos prejuízos             
a que estiver obrigado; 
i - Emitir cheque sem provisão de fundo para pagamento de qualquer compromisso assumido com a                
Associação, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais cabíveis; 
j - Ausentar-se da Unidade em que estiver alojado, sem efetuar o pagamento de suas despesas. 
 
§ 1° - Identificada a justa causa, o associado será devidamente notificado dos fatos a ele imputados,                 
através de notificação extrajudicial, para que apresente sua despesa no prazo de 10 (dez) dias a                
contar do recebimento da comunicação.  
 
§ 2° - Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independente da apresentação de                
defesa, a representação será decidida em reunião extraordinária da Diretoria, por maioria simples de              
votos dos diretores presentes. 
 
§ 3° - Aplicada a pena de exclusão, caberá no prazo de 30 dias, recurso do associado excluído, à                   
Assembleia Geral, mediante notificação extrajudicial manifestando a intenção de ver a decisão da             
Diretoria ser objeto  de deliberação, em última instância, por parte da Assembleia Geral. 
 
§ 4° - Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o associado o direito de pleitear                   
indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for. 
 
§ 5° - O associado excluído do quadro associativo por falta de pagamento de débito proveniente de                 
prejuízos materiais ao clube, ou ter deixado de pagar taxas, mensalidades e contribuições que forem               
estabelecidas, poderá ser readmitido, mediante o pagamento de seu débito junto à tesouraria da              
Associação. 
 
§ 6° - O débito referido no parágrafo anterior será reajustado até a data da readmissão, computando-se                 
juros legais e correção monetária, sem prejuízo de cobrança extrajudicial e/ou judicial. 
 
 

CAPÍTULO XV 
 

DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO 
 
Art. 49º - O CANDEIAS terá como órgãos de sua administração: 
 
a - Assembléia Geral 
b - O Conselho Administrativo 
c - A Diretoria 
d - O Conselho Fiscal 
 
Art. 50º - Os mandatos do Conselho Administrativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal terão a duração                 
de 05 (cinco) anos, sendo facultada a reeleição. 
 

 



§ 1º - À Associação é vedado remunerar os membros do Conselho Fiscal, da Diretoria, do Conselho                 
Administrativo, e da Assembléia Gera, bem como distribuir lucros, bonificações e vantagens financeiras             
aos seus dirigentes, associados, e mantenedores quando do exercício dessa função. 
 
§ 2º - A Associação poderá contratar, de acordo com a ética e lisura, e desde que os serviços não                    
conflitam com o cargo eletivo, os membros do Conselho Fiscal, da Diretoria ou do Conselho               
Administrativo, como empregados, e devidamente registrados de acordo com a CLT.  
 
Art. 51º - Os membros dos órgãos previstos no artigo anterior são eleitos pela Assembléia Geral                
Ordinária, dentre os associados portadores de títulos da categoria Proprietário e em pleno gozo de               
seus direitos sociais. 
 
Art. 52º - Não se reunindo a Assembléia Geral Ordinária, por qualquer motivo, quando do término dos                 
mandatos a que se refere o artigo 50º, ficarão esses mandatos automaticamente prorrogados até a               
realização da primeira Assembléia Geral. 
 
 

CAPÍTULO XVI 
 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 
 

 
Art. 53º - A Assembleia Geral delibera como órgão soberano da Associação, respeitadas as              
disposições estatutárias, e é constituída pelos associados da categoria Proprietários, quites com a             
Tesouraria e no pleno gozo de seus direitos. 
 
Art. 54º -  As Assembleias Gerais são convocadas: 
 
a - Pelo Diretor Presidente, ou pelo que estiver em exercício; 
b - Pelo Presidente do Conselho Administrativo na falta do primeiro; 
c - Pelos Associados com direito a voto. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando convocada na forma da alínea “c”, o pedido deve ser subscrito,               
no mínimo, por 1/5 (um quinto) dos Associados ou equivalente, em número de votos. 
 
Art. 55º - As Assembleias Gerais serão convocadas por meio de Edital, publicado 3 (três) vezes no                 
Diário Oficial do Estado e igual número de vezes em jornal de grande circulação no Estado. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os Editais serão publicados com antecedência mínima de 8 (oito) dias              
da realização da Assembleia Geral, e deverão constar a designação do dia, hora e local. O prazo                 
conta-se a partir da data da primeira publicação. 
 
Art. 56º - A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3                 
(dois terços) dos Associados, com direito a voto ou o equivalente em número de votos, em pleno gozo                  
dos seus direitos e em segunda convocação, que poderá constar no mesmo edital (art. 65 e seu                 
parágrafo único) para 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de Associados em idênticas              
condições.  
 
§ 1° - Quando se tratar de alteração do Estatuto Social, a Assembleia Geral será instalada, se tiver, em                   
primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados que representa 50%             
(cinquenta por cento) dos associados mais 1 (um) com direito a voto ou o equivalente a número de                  
votos; em segunda convocação com a presença mínima de 1/3 (um terço) da totalidade dos               

 



Associados, e em terceira e última convocação, todas constantes do edital, com qualquer número dos               
referidos Associados. 
 
Art. 57º - O lugar da reunião das Assembleias Gerais é a sede da Associação, podendo ser designado                  
outro local pela Diretoria. 
 
Art. 58º - À Assembleia Geral compete: 
 
a - Eleger os membros da Diretoria, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal; 
b - Discutir e deliberar sobre qualquer assunto referente à Associação; 
c - Discutir e deliberar sobre qualquer reforma do Estatuto Social; 
d - Destituir os membros dos órgãos de que trata a alínea “a”, deste artigo; 
e - Discutir e deliberar as contas da Diretoria, aprovando-as ou não, após parecer do Conselho Fiscal,                 
por ocasião do Balanço Geral Anual; 
f - Deliberar sobre a extinção da Associação. 
 
Art. 59º - As Assembleias Gerais são Ordinárias e Extraordinárias. 
 
Art. 60º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, até 120 (cento e vinte) dias após o                 
encerramento do ano social, para julgar os relatórios da Diretoria, do Balanço Geral e do parecer do                 
Conselho Fiscal. 
 
Art. 61º - De 5 (cinco) em 5 (cinco) anos, a Assembleia Geral Ordinária, procederá a eleição da                  
Diretoria, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal. 
 
Art. 62º - As Assembleias Gerais Extraordinárias reunir-se-ão sempre que os interesses sociais o              
exigirem. 
 
Art. 63º - A convocação das Assembleias Gerais Extraordinárias será sempre motivada e os Editais               
mencionarão de modo expresso, o motivo e o objeto da convocação, não sendo permitida a discussão,                
nem a votação de assuntos ou matérias alheias ao objeto da convocação. 
 
Art. 64º - Os trabalhos das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão presididos pelo              
Diretor Presidente e secretariados pelo Diretor Secretário, salvo quando se trata de assuntos de              
interesse ou responsabilidade da Diretoria ou de qualquer dos seus membros; neste caso a              
Assembleia Geral elegerá o seu Presidente e/ou Secretário. 
 
Art. 65º - As votações, em geral, poderão ser simbólicas, com exceção das eleições de que trata o                  
artigo 61º que serão, obrigatoriamente, por escrutínio secreto. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - A requerimento e por decisão da maioria, a votação poderá ser secreta. 
 
Art. 66º - Os assuntos constantes da Ordem do Dia serão decididos cabendo ao Presidente da Mesa o                  
voto de desempate, salvo nos casos em que forem exigidas outras condições para a votação. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Não será permitido o voto ou representação por procuração. 
 
Art. 67º - Das Assembléias Gerais serão lavradas Atas, nas quais serão sintetizados todos os assuntos                
tratados e as deliberações tomadas. 
 
§ 1° - Assinarão a Ata da Assembléia Geral, lavrada em livro próprio, o Presidente e o Secretário da                   
mesa Diretora. 

 



§ 2° - Os Associados presentes assinarão o livro de presença, que será o comprovante de sua                 
participação na Assembléia Geral. 
 
Art. 68º - A dissolução do CANDEIAS só terá lugar se resolvida por Assembléia Geral, especialmente                
convocada por requerimento que tenha, no mínimo, a assinatura de 75% (setenta e cinco por cento)                
dos Associados com direito a voto ou o equivalente a número de votos, e em pleno gozo dos seus                   
direitos. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembléia Geral convocada para tal fim só poderá deliberar sobre a               
dissolução, se tiver, em primeira convocação, a presença mínima de 2/3 (dois terços) da totalidade dos                
Associados com direito a voto ou o equivalente a número de votos; em segunda convocação com a                 
maioria deles ou o equivalente ao número de votos da maioria; e, em terceira e última convocação,                 
todas constantes do Edital, com qualquer número dos referidos Associados. 

 
 

CAPÍTULO XVII 
 

DAS ELEIÇÕES 
 

Art. 69º - As eleições para os cargos da Diretoria, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal se                  
processarão por voto direto dos Associados, na forma do artigo 65º e seu parágrafo único. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Somente terão direito a voto os Associados categoria Proprietário,            
quites com a Tesouraria e em pleno gozo dos seus direitos. 
 
Art. 70º - Somente concorrerão às eleições chapas registradas na Secretaria da Associação até as 18                
(dezoito) horas do quinto (5°) dia anterior à realização das mesmas. 
 
§ 1° - O registro das chapas só será aceito quando subscrito no mínimo por 50 (cinquenta) Associados,                  
ou o correspondente em número de votos, qualificados na forma do parágrafo único do artigo 69º,                
deste Estatuto. 
 
§ 2° - É vedado ao Associado assinar mais de uma solicitação para registro de chapa, sob pena de                   
nulidade das posteriores. 
 
§ 3° - Não será permitido a nenhum candidato participar de mais de uma chapa, mesmo que para                  
cargos distintos. 
 
§ 4° - O registro deverá ser encabeçado por uma legenda e conterá, por extenso, os nomes dos                  
candidatos e os números dos títulos de que são portadores. 
 
Art. 71º - As eleições poderão ser fiscalizadas pelos próprios candidatos ou por seus delegados, desde                
que associados qualificados na forma do parágrafo único do art. 69º. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – A indicação de delegado, num máximo de 02 (dois), será feita por               
membros componentes de cada chapa registrada, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do              
início dos trabalhos da Assembléia Geral. 
 
Art. 72º - A votação far-se-á com uma cédula contendo apenas a legenda registrada. 
 
Art. 73º - Para resguardar o sigilo do voto, serão adotadas as seguintes providências: 
 

 



a - Uso de sobrecartas uniformes e opacas, rubricadas por membros da Mesa receptora-apuradora, à               
medida em que forem entregues aos eleitores; 
b - Isolamento do eleitor em cabine indevassável onde fará o registro de seu voto, colocará a cédula no                   
envelope, fechando-o em seguida; 
c - Verificação da sobrecarta, pela mesa e delegados antes de ser colocada na urna pelo eleitor. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Eleitor identificar-se-á exibindo à Mesa receptora-apuradora seu           
Cartão de Associado, apondo sua assinatura em livro próprio, recebendo em seguida, a sobrecarta na               
qual, na cabine indevassável, fará o registro de seu voto e colocará a cédula. 
 
Art. 74º - Instalada a Assembléia Geral e constituída a respectiva mesa, na hora marcada o seu                 
Presidente dará início aos trabalhos eleitorais. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Presidente da Assembléia Geral procederá a eleição da Mesa             
receptora-apuradora, que será constituída por um Presidente e dois mesários, escolhidos entre os             
Associados presentes e qualificados na forma do parágrafo único do artigo 69º.  

 
Art. 75º - Terminada a votação, proceder-se-á, ato contínuo, à apuração. 
 
Art. 76º - Se o número de sobrecartas for superior ao número de assinaturas de votantes, a eleição                  
será anulada. Verificando-se o contrário serão consideradas em branco as que faltaram para ser              
atingido o número de votantes. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - As sobrecartas, que contiverem dois ou mais votos para chapas             
distintas, serão anuladas; por outro lado, se contiverem dois ou mais votos na mesma sobrecarta, para                
uma chapa, apenas um voto será considerado válido. 
 
Art. 77º - No caso de empate, considerar-se-á vencedora a chapa que tiver o Associado portador do                 
título mais antigo registrado no CANDEIAS. 
 
Art. 78º -  Na hipótese de se apresentar chapa única, a eleição poderá se dar por aclamação simples. 
 
Art. 79º - Havendo impugnações ou protestos, estes deverão ser formulados por escrito, no ato da                
apuração, e entregues ao Presidente da Mesa apuradora, mediante recibo, o qual encaminhará o              
expediente ao Conselho Administrativo para decisão dentro do prazo de vinte e quatro (24) horas,               
cabendo dessa decisão, recursos à Assembléia Geral, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da                 
notificação ao interessado. 
 
 

CAPÍTULO XVIII 
 

DA DIRETORIA 
 
Art. 80º - A Diretoria, que é o órgão executivo do CANDEIAS, é constituída dos seguintes membros: 
 
a - Diretor Presidente  
b - Diretor Vice-Presidente 
c - Diretor Secretário 
d - Diretor Tesoureiro  
e - Diretor Social 
 

 



Art. 81º – Sempre que a implantação das atividades da Associação o aconselhar e pelo voto da maioria                  
simples dos membros do Conselho Administrativo, convocados extraordinariamente para este fim,           
poderão ser criados cargos auxiliares da Diretoria. 
 
Art. 82º - A Diretoria poderá deliberar sempre que comparecerem às reuniões, o Presidente e pelo                
menos mais dois de seus membros que estiverem exercendo suas funções. 
 
§ 1° - As deliberações da Diretoria serão consideradas aprovadas desde que obtenham maioria de               
votos de seus membros presentes à reunião. 
 
§ 2° - A Diretoria reunir-se-á sempre que houver necessidade. 
 
Art. 83º - O Diretor que faltar, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões consecutivas da Diretoria, será                  
considerado resignatário, a juízo da mesma. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de ausência ou impedimento do Diretor Presidente, este será              
substituído pelo Diretor Vice-Presidente e na falta deste, pelo Diretor mais idoso, em exercício. 
 
Art. 84º - No caso de vaga, falta, ausência ou impedimento de qualquer membro da Diretoria, o                 
Presidente em exercício poderá convocar qualquer Associado da categoria Proprietário, em pleno gozo             
de seus direitos, para preencher o cargo, enquanto estiver vago, não podendo essa substituição              
interina ultrapassar da Reunião da Assembléia Geral que elegerá, então o substituto definitivo, quando              
se tratar de vaga, ou até a cessação de impedimento, nos demais casos. 
 
Art. 85º - Ocorrendo vacância em todos os cargos de Diretoria, o Conselho Administrativo, de imediato,                
nomeará uma junta Administrativa, composta de 3 (três) membros, e convocará uma Assembléia Geral              
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para eleição de nova Diretoria, que completará o prazo do                 
mandato conferido aos anteriores. 
 
Art. 86º - É de competência da Diretoria, através da maioria de seus membros: 
 
a - Administrar a Associação, controlando todas as atividades; 
b - Elaborar o Regulamento Interno das Unidades de Hospedagem e o Regulamento Geral de               
Reservas; 
c - Exigir o cumprimento do Estatuto, do Regulamento Interno das Unidades de Hospedagem, do               
Regulamento Geral de Reservas, das deliberações das Assembléias Gerais, do Conselho Fiscal e da              
própria Diretoria; 
d - Impor penalidades aos Associados infratores; 
e - Estipular taxas e emolumentos; 
f - Fixar períodos de reservas dos aposentos em apartamentos, casas mobiliadas, pousadas,             
"campings" e outros alojamentos, bem como disciplinar o uso das quadras esportivas e da sede social; 
g - Contratar empresas especializadas no ramo de vendas e promoções, publicidade e outras de               
interesse dos objetivos da Associação; 
h - Praticar, em relação à admissão e eliminação de Associados, todos os atos previstos neste                
Estatuto; 
i - Propor sobre a reforma do Estatuto Social; 
j - Deliberar sobre a emissão de títulos sociais, na forma do artigo 20º e seus parágrafos; 
k - Apresentar à Assembléia Geral, anualmente, um relatório circunstanciado das atividades do             
CANDEIAS no exercício anterior, com a devida prestação de contas, acompanhada do parecer do              
Conselho Fiscal; 
l - Prestar, no devido tempo, todas as informações solicitadas pelos Conselhos Administrativo e Fiscal,               
comparecendo os Diretores, individual ou coletivamente, quando convocados; 
m - Propor ao Conselho Administrativo, a criação ou extinção de cargos auxiliares; 

 



n - Alienar, hipotecar, onerar e vender bens móveis e imóveis na forma do artigo 99º e 100º, deste                   
Estatuto. Independe da aprovação da Assembléia Geral, as aquisições de bens de qualquer espécie; 
o - Convocar o Conselho Administrativo, ou Conselho Fiscal quando julgar necessária sua colaboração              
em matéria que lhes dizem respeito; 
p - Organizar, regulamentar e administrar os serviços da Associação, bem como contratar advogados,              
consultores jurídicos ou técnicos de qualquer natureza; 
 
Art. 87º - Ao Diretor Presidente compete: 
 
a - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social; 
b - Representar o CANDEIAS, ativa e passivamente, em juízo, ou fora dele; 
c - Abrir, presidir, e encerrar as Assembléias Gerais, na forma deste Estatuto, com direito a voto; 
d - Presidir as reuniões da Diretoria, exercendo o voto de qualidade; 
e - Firmar contratos ou compromissos de qualquer natureza de interesse da Associação, inclusive              
perante órgãos governamentais; 
f - Admitir, demitir, fixando-lhes os respectivos salários e aplicar punições aos empregados da              
Associação; 
g - Assinar, com o Diretor Tesoureiro, os Títulos, Certificados / Diplomas ou qualquer outro documento                
do mesmo gênero; 
h - Assinar, isoladamente, cheques, ordens de pagamento, cauções, duplicatas de fatura, letras de              
câmbio e outros documentos de igual natureza, inclusive perante o Banco do Brasil, Caixa Econômica               
Federal, Bancos de Desenvolvimentos, instituições de Crédito e Bancos Privados; 
i - Convocar as Assembléias Gerais na forma deste Estatuto; 
j - Movimentar e controlar contas bancárias da Associação, assinando cheques, podendo delegar             
esses poderes a pessoas físicas de acordo com a Diretoria; 
k - Nomear isoladamente substituto para qualquer Diretor, o qual exercerá o cargo com todas as                
prerrogativas do substituído, de conformidade com o artigo 84º, deste Estatuto; 
l - Tomar resoluções ou providências de caráter urgente, referente a qualquer setor de atividade da                
Associação, dentro das disposições estatutárias e regulamentares; 
m - Assinar, isoladamente, recibos de venda de qualquer bem móvel, utensílios e semoventes da               
Associação; 
n - Resolver sobre quaisquer contratos da Associação, inclusive os de Parceria com entidades de               
saúde, do comércio e de prestadoras de serviços em geral. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Ao Diretor Presidente compete, exclusivamente, e se entender           
necessário, delegar algum ou alguns de seus poderes a pessoas físicas ou jurídicas, mediante              
instrumento procuratório, onde constará expressamente os poderes conferidos e o prazo de validade             
do mesmo, se for o caso. 
 
Art. 88º - Compete ao Diretor Vice-Presidente, além das funções inerentes à sua qualidade de membro                
da Diretoria, auxiliar o Diretor Presidente nas funções que este lhe atribuir, e especialmente,              
substituí-lo em sua ausência, licença, impedimento, renúncia ou falecimento. 
 
Art. 89º - Competem aos demais Diretores, além das funções inerentes às de membros da Diretoria, as                 
atribuições fixadas pelo Regulamento Interno das Unidades de Hospedagem. 
 
 

CAPÍTULO XIX 
 

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 
 

Art. 90º - O Conselho Administrativo compõe-se de 5 (cinco) membros efetivos e 2 (dois) suplentes,                
eleitos na forma artigo 61º deste Estatuto. 

 



 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os Conselheiros Suplentes serão convocados na ordem da respectiva            

suplência. 
 
a - Em caráter permanente, para substituir o Conselheiro que venha a perder ou renunciar o mandato; 
b - Em caráter temporário, no impedimento de quaisquer dos Conselheiros efetivos. 
 
Art. 91º - Perderá automaticamente o mandato o Conselheiro que, sem motivo justificado, deixar de               
comparecer a duas reuniões consecutivas no período de 1 (um) ano. 
 
Art. 92º - O Conselho Administrativo poderá deliberar sempre que comparecerem às reuniões um              
mínimo de 3 (três) conselheiros. 
 
§ 1° - O Conselho Administrativo escolherá dentre seus membros, o seu Presidente e seu Secretário. 
 
§ 2º - O Conselho Administrativo reunir-se-á:  
 
a - Até 30 (trinta) dias após a realização da Assembléia Geral, para dar posse aos membros da                  
Diretoria, conforme estabelece a alínea “b”, do artigo 107°; 
b - Sempre que necessário, convocado pelo Diretor Presidente ou a requerimento de, no mínimo, 3                
(três) Conselheiros. 
 
§ 3° - As deliberações do Conselho Administrativo serão tomadas por maioria de votos de seus                
membros, respeitadas as disposições do artigo 93º. 
 
§ 4° - De todas as reuniões do Conselho Administrativo, serão lavradas atas, em livro próprio, que                 
deverá receber as assinaturas de todos os membros a elas presentes. 
 
Art. 93º - É de competência do Conselho Administrativo através da maioria dos seus membros: 
 
a - Por proposta da Diretoria, determinar o valor dos Títulos, das remissões e taxas, a quantidade a                  
ser lançada e suas condições de pagamento; 
b - Dar parecer à emissão de Títulos, de acordo com os artigos 20º, deste Estatuto; 
c - Julgar os recursos dos Associados na forma do artigo 44 e seus parágrafos, deste Estatuto; 
d - Opinar sobre a reforma parcial ou total do Estatuto Social; 
e - Apreciar as consultas e solicitações da Diretoria inclusive quando da criação de novas taxas; 
f - Convocar a Assembléia Geral na forma do artigo 54º, alínea “b” deste Estatuto; 
g - Fiscalizar os atos da Diretoria; 
h - Deliberar em última instância os casos omissos no presente Estatuto; 
i - Participar das reuniões da Diretoria quando convocadas pelo seu Presidente; 
j - Discutir e deliberar em definitivo sobre qualquer matéria não atribuída, especificamente, a outros               
poderes da Associação; 
k - Criar ou extinguir cargos da Diretoria, por ela propostos; 
l - Empossar a Diretoria eleita na forma do artigo 92º, alínea “a”, deste Estatuto. 

 
 

CAPÍTULO XX 
 

DO CONSELHO FISCAL 
 
Art. 94º - O Conselho Fiscal, eleito na forma do parágrafo único do artigo 61º, deste Estatuto,                 
compõe-se de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes. 
 

 



PARÁGRAFO ÚNICO - Os Conselheiros suplentes serão convocados na ordem da respectiva            
votação: 
 
a - Em caráter permanente, para substituir o Conselheiro que venha a perder ou a renunciar o                 
mandato; 
b - Em caráter temporário, no impedimento de quaisquer dos Conselheiros efetivos. 
 
Art. 95º - Compete ao Conselho Fiscal: 
 
a - Emitir parecer sobre o relatório anual de contas da Diretoria, do Balanço Geral e Demonstração                 
Financeira correspondentes ao exercício social anterior, sujeito à aprovação da Assembléia Geral; 
b - Pronunciar-se sobre questões de caráter econômico ou financeiro; 
c - Solicitar informações à Diretoria e examinar a Contabilidade sempre que tais providências se               
tomem necessárias aos interesses da Associação; 
d - Comunicar ao Conselho Administrativo erros contábeis ou administrativos, bem como qualquer             
violação da lei ou Estatuto, que prejudicam ao Associado, sugerindo as medidas a serem tomadas. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se o parecer a que alude a alínea “a” deste artigo contrariar os                
propósitos da Diretoria, está submeterá à apreciação do Conselho Administrativo, aduzindo suas            
razões. 
 
Art. 96º - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, até cento e vinte (120) dias                  
após o encerramento do exercício social anterior, para atender o disposto na alínea “a”, do artigo 95º,                 
ou quando convocado na forma deste Estatuto. 
 
Art. 97º - Só terão validade os documentos e pareceres do Conselho Fiscal, quando assinados pelos 3                 
(três) membros. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - De todas as reuniões do Conselho Fiscal, serão lavradas atas em livro               
próprio, recebendo a assinatura dos conselheiros presentes. 
 

 
CAPÍTULO XXI 

 
DO PATRIMÔNIO 

 
Art. 98º - O patrimônio do CANDEIAS é constituído pelo acervo de bens que de direito lhe pertencem                  
ou que venham a lhe pertencer, compreendendo imóveis e móveis, instalações, utensílios, direitos e              
outros valores. 
 
Art. 99º - O patrimônio social referente aos bens imóveis só poderá ser alienado, onerado ou vendido,                 
no todo ou em parte, com assinatura do Diretor Presidente, ou por 2 (dois) diretores em conjunto ou                  
por procuradores nomeados para esse fim específico. 
 
Art. 100º - O patrimônio social referente ao bens móveis, inclusive automóveis, poderão ser alienados,               
onerados ou vendidos, no todo ou em parte, com a assinatura do Diretor Presidente, ou por 02 (dois)                  
Diretores em conjunto ou por procuradores nomeados para esse fim específico. 
 
Art. 101º - Os bens compreendidos no artigo 98º serão escriturados em conta própria, dentro do Plano                 
Contábil da Associação, e seus valores reavaliados, anualmente, de acordo com os índices oficiais              
vigentes. 
 

 



Art. 102º - Os bens sujeitos à depreciação deverão ser anualmente escriturados com as depreciações               
correspondentes à vida útil de cada bem ou agrupados na sua rubrica, e sobre o respectivo saldo                 
existente no dia 31 de dezembro de cada ano. 
 
 

CAPÍTULO XXII 
 

DAS RECEITAS E DESPESAS 
 
At. 103º - Constituem títulos de receitas da Associação: 
 
a - O fundo proveniente da venda de Títulos de qualquer categoria;  
b - As Taxas de Manutenção, Administrativas ou outras que vierem a ser criadas; 
c - As Taxas devidas pelas transferências de Títulos Usuários e Proprietários, na forma do artigo 30º                 
deste Estatuto; 
d - O produto de arrendamento ou cessão de uso de qualquer dependência da Associação; 
e - Os alugueres ou participação das concessões ou arrendamentos dos serviços internos; 
f - O produto da venda de materiais inservíveis, de qualquer natureza; 
g - As doações de qualquer espécie; 
h - As recuperações de despesas, de qualquer natureza; 
i - As receitas provenientes de Cartões de Associados; 
j - As taxas de expedição;  
k - As Taxas de Utilização estabelecidas pela Diretoria, pela cobertura da estada de associados nos                
apartamentos, casas, "campings", ou qualquer outro tipo de alojamento; 
l - A receita proveniente da venda de material esportivo e de passatempos recreativos e sociais; 
m - A receita da venda de produtos da grife do CANDEIAS; 
n - Outras receitas eventuais. 
 
Art. 104º - Constituem títulos de despesas da Associação: 
 
a - Os salários, gratificações, prêmios, bônus e comissões a empregados; 
b - Os encargos sociais devidos pelos pagamentos mencionados na alínea anterior;  
c - Os impostos e taxas federais, estaduais e municipais a que a Associação estiver sujeita; 
d - A aquisição de material de consumo em geral; 
e -Os gastos com serviços internos e externos, para o perfeito funcionamento e atendimento dos               
objetivos sociais; 
f - As despesas feitas para a conservação dos bens patrimoniais da Associação; 
g - A aquisição de material esportivo para fornecimento a seus atletas;  
h - Aquisição de rouparia e mobiliário para as unidades de hospedagem;  
i - Insumos para montagem de equipamentos e mobiliários; 
j - Condenações e/ou acordos judiciais ou extrajudiciais; 
j - Outras despesas imprescindíveis à consecução dos objetivos sociais. 
 
Art. 105º - As contribuições de benemerência de qualquer natureza, às expensas dos cofres da               
Associação, só poderão ser feitas mediante o voto favorável da maioria absoluta dos membros da               
Diretoria, com parecer do Conselho Fiscal. 
 
Art. 106º - A Associação poderá adquirir mercadorias para suas despesas diretamente de             
fornecedores, inclusive de países estrangeiros, sempre no interesse na redução de custos da             
associação.  
  
 

 

 



CAPÍTULO XXIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 107º - Os eleitos, de que trata o parágrafo único do artigo 61º, serão empossados: 
 
a - Na própria Assembléia que os elegeu, os membros do Conselho Administrativo e do Conselho                
Fiscal; 
b - Até 30 (trinta) dias após a realização da Assembléia Geral, pelo Conselho Administrativo               
especialmente reunido para este fim, os membros da Diretoria. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Do ato da posse de que trata a alínea “b”, deste artigo, será lavrada a                  
ata correspondente, no livro próprio do Conselho Administrativo. 
 
Art. 108º - As propostas de ingresso de novos Associados de qualquer categoria poderão ser rejeitadas                
pela Diretoria, não cabendo nenhum direito aos proponentes reclamar da decisão. 
 
Art. 109º - Os Associados do CANDEIAS, inclusive aqueles que estiverem exercendo função na              
Diretoria, no Conselho Administrativo ou no Conselho Fiscal, não respondem pessoalmente, nem            
solidária ou subsidiariamente pelas obrigações sociais. 
 
Art. 110º - Considera-se quitado o Associado que exibir o comprovante de pagamento do mês anterior                
relativo à Taxa de Manutenção e o comprovante relativo à Taxa Administrativa, correspondente à              
Taxa de Associado Contribuinte, quando pertencer a essa categoria ou, ainda, os que já estiverem               
quites no sistema interno da Associação. 
 
Art. 111º - É vedado ceder ou emprestar ao Associado, para uso fora de qualquer dependência da                 
Associação, móveis, utensílios, decorações e quaisquer objetos pertencentes ao CANDEIAS. 
 
Art. 112º - Os associados, dependentes, bem como seus convidados, obrigam-se a declarar todos os               
seus bens e objetos de valor, não podendo responsabilizar o CANDEIAS em caso de dano ou furto de                  
bens ou objetos não constantes desta declaração. 
 
§ 1° - As jóias e valores em moeda, nacional ou internacional, deverão ser colocados no cofre do hotel,                   
à disposição do associado, dependentes e seus convidados, para sua segurança, não podendo             
responsabilizar o CANDEIAS em caso de furto de valores deixados em outros locais. 
 
§ 2° - Em casos que se verifique a má fé do associado, dependentes ou de seus convidados, o                   
CANDEIAS poderá pleitear a devida indenização pelos danos sofridos, bem como expulsá-los da             
presente Associação, não fazendo mais parte do quadro associativo do CANDEIAS. 
 
Art. 113º - Nenhum divertimento ou reunião de iniciativa particular poderá realizar-se em quaisquer              
dependências da Associação, sem o consentimento prévio da Diretoria. 
 
Art. 114º - A Diretoria poderá permitir a organização, entre Associado e/ou empregados, de grêmios               
culturais, recreativos ou esportivos, com direito ao uso de quaisquer dependências sociais para a              
consecução dos seus objetivos, desde que não importe em despesa adicional para a Associação. 
 
Art. 115º - A Diretoria poderá resolver sobre assuntos urgentes ou omissos do presente Estatuto               
Social, e "ad referendum" da Assembléia Geral, quando se tratar de assunto de exclusiva competência               
desta última. 
 

 



PARÁGRAFO ÚNICO - Tratando-se de soluções inadiáveis, o Diretor Presidente tomará as            
deliberações que julgar oportunas. 
 
Art. 116º - Os títulos de Associados Consanguíneos adquiridos durante a vigência do estatuto passam               
a ser títulos da categoria USUÁRIO REMIDO, uma vez que se revestem dos mesmos direitos e                
categorias, possuem tão somente condições diferenciadas de valores de aquisição em razão da             
consanguinidade. 
 
Art. 117º - Assim poderão ser vendidos TÍTULOS DE ASSOCIADOS USUÁRIOS REMIDOS, para             
parentes consanguíneos de associados, desde que aqueles possuam parentesco com um associado            
do Candeias e que sejam indicados por este associado. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Poderão adquirir um título na modalidade CONSANGÜÍNEO os pais,            
filhos ou enteados, irmãos, avós e netos do associado do Candeias, mediante a comprovação de               
parentesco através de documento hábil. 
 
Art. 118º - Ficam revogadas todas as disposições, portarias e resoluções em contrário, entrando este               
Estatuto em vigor na data de sua aprovação pela Assembléia Geral. 
 
 
 
 

Londrina, 06 de outubro de 2017. 
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