
 

 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA DE SANTIAGO 

 

 

Capítulo I 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E DURAÇÃO 

 

 

Art.1º. A Associação de Corredores de Rua de Santiago é pessoa jurídica de direito privado, 

constituída na forma de sociedade civil de fins não lucrativos, com autonomia administrativa e 

financeira, regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. 

 

Art.2º. A Associação tem sede e foro na Cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul, 

na Rua João Escobar Carpes, nº 310, no Bairro Centro. 

 

Art.3º A Associação tem por finalidade prestar apoio e orientação aos corredores de rua de 

Santiago o que consistirá principalmente em: 

 I – Promover a integração e convívio social dos Corredores de Rua, proporcionando aos 

associados reuniões esportivas e sociais; 

 

 II - Fomentar as corridas de rua em Santiago, apoiando os organizadores de corridas; 

 

 III - Promover um estilo de vida saudável através do esporte, especialmente a corrida de 

rua. 

 IV - Elaborar campanhas, visando a proteção e integridade física dos praticantes do 

desporto, junto às entidades de segurança pública, motoristas e motociclistas; 

 

 V – Organizar a Meia Maratona Terra dos Poetas (ou evento que o substitua) em conjunto 

com as entidades governamentais, organizações sociais e empresas municipais. 

 

 VI – Destinar verbas na proporção determinada em assembléia ou em reunião de diretoria à 

entidades filantrópicas ou instituições de caridade; 

 

 VII – promover ações de beneficência ou de caráter social em conjunto com suas atividades 

esportivas.   

 

Art. 4º. Na consecução de tais objetivos (ACORS) poderá efetivar trabalhos em parceria 

com outras entidades, grupos de corrida ou profissionais. 

 

Art. 5º. A fim de cumprir suas finalidades, se for necessário, a Associação se organizará em 

tantas unidades de prestação de serviços, denominados departamentos, quantos se fizerem 

necessários, os quais se regerão por regimentos internos específicos. 

 

Art. 6º. A Associação poderá firmar convênios ou contratos e articular-se, pela forma 

conveniente, com órgão ou entidades, públicas ou privadas. 

 

 Art. 7º. O prazo de duração é indeterminado. 

 

 

 

 



Capítulo II 

DO PATRIMÔNIO, SUA CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO 

 

 

 Art. 8º. O patrimônio da ACORS será composto de: 

a) Dotações ou subvenções eventuais, diretamente da União, dos Estados e Municípios ou através 

de órgãos Públicos da Administração direta e indireta; 

b) Auxílios, contribuições e subvenções de entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras; 

c) Doações ou legados; 

d) Produtos de operações de crédito, internas ou externas, para financiamento de suas atividades; 

e) Rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade; 

f) Rendas em seu favor constituídas por terceiros; 

g) Rendimentos decorrentes de títulos ações ou papéis financeiros de sua propriedade; 

h) Usufruto que lhes forem conferidos; 

i)  Juros bancários e outras receitas de capital; 

j) Valores recebidos de terceiros em pagamento de serviços ou produtos; 

l)  Contribuição de seus associados; 

m) Sobras pecuniárias de eventos esportivos. 

 

 

Parágrafo único. As rendas da Associação somente poderão ser realizadas para a 

manutenção de seus objetivos. Os recursos e o patrimônio da sociedade provêm de contribuição 

dos Associados Efetivos, de eventuais Colaboradores, de verbas a ela encaminhadas por instituições 

financiadoras de obras culturais, esportivas ou sociais, de doações e subvenções, bem como do 

resultado da comercialização de produtos tais como camisetas, agasalhos, bonés, entre outros. 

 

 

Capítulo III 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 Art. 9º. A Associação tem como órgãos deliberativos e administrativos a Assembleia Geral, 

a Diretoria e o Conselho Fiscal. 

 

 Art. 10º. A Assembléia Geral, órgão soberano da entidade, será constituída por todos os 

associados em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

 

 Art. 11º. São atribuições da Assembléia Geral: 

 I - eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; 

 

 II - Elaborar e aprovar o Regimento Interno da ACORS; 

 

 III - deliberar sobre o orçamento anual e sobre o programa de trabalho elaborado pela 

Diretoria, ouvido previamente quanto àquele, o Conselho Fiscal; 

 

 IV - Examinar o relatório da Diretoria e deliberar sobre o balanço e as contas, após parecer 

do Conselho Fiscal; 

 

 V - Deliberar sobre a conveniência de aquisição, alienação ou oneração de bens 

pertencentes à Associação; 

 

 VI - Decidir sobre a reforma do presente Estatuto; 

 



 VII - deliberar sobre proposta de absorção ou incorporação de outras entidades à 

Associação; 

 

 VIII - autorizar a celebração de convênios e acordos com entidades públicas ou privadas; 

 IX - Decidir sobre a extinção da Associação e o destino do patrimônio; 

 X - Definir o valor da anuidade ou mensalidade. 

 

Art. 12º. A Assembléia Geral se reunirá ordinariamente na primeira quinzena de março de 

cada ano, quando convocada pelo seu presidente, por seu substituto legal ou ainda por no mínimo 

1/3 de seus membros para: 

 

a) Tomar conhecimento da dotação orçamentária e planejamento de atividades para a 

Associação; 

b) Deliberar sobre o relatório apresentado pela Diretoria sobre as atividades referentes ao 

exercício social encerrado; 

c) A cada dois anos para realizar a eleição de nova diretoria. 

 

Art. 13º. A Assembléia Geral se reunirá extraordinariamente quando convocada: 

I - Por seu Presidente; 

II - Pela Diretoria; 

III - Pelo Conselho Fiscal; 

IV - Por 1/3 de seus membros. 

 

Art. 14º. A convocação das reuniões ordinárias ou extraordinárias será feita mediante edital, 

com pauta dos assuntos a serem tratados, a ser fixado na sede da entidade, com antecedência 

mínima de oito (8) dias e correspondência pessoal aos integrantes dos órgãos de administração da 

Associação. 

§ 1º As reuniões ordinárias instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença mínima 

de dois terços (2/3) dos integrantes da Assembléia Geral e em segunda convocação, trinta (30) 

minutos após, com qualquer número de presentes. 

§ 2º As reuniões extraordinárias instalar-se-ão, em primeira convocação, com 2/3 (dois 

terços) dos integrantes da Assembléia Geral e, em segunda convocação, trinta (30) minutos após, 

com qualquer número de presentes. 

 

Art. 15º. A Diretoria é composta de: 

I -  Presidente; 

II - Vice-Presidente; 

III - Secretário; 

IV - Tesoureiro. 

 

Parágrafo único. O mandado dos integrantes da Diretoria será de dois anos permitida a 

reeleição. 

 

Art. 16º. Ocorrendo vaga em qualquer cargo de titular da Diretoria, caberá ao respectivo 

suplente substituí-lo até o fim do período para que foi eleito. 

 

Art. 17º. Ocorrendo vaga entre os integrantes suplentes da Diretoria, a Assembléia Geral se 

reunirá no prazo máximo de trinta dias após a vacância, para eleger o novo integrante. 

 

Art. 18º. Compete à Diretoria: 

I - Elaborar e executar o programa anual de atividades; 

 



II - Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual e o respectivo demonstrativo 

de resultados do exercício findo; 

 

III - Elaborar o orçamento da receita e despesas para o exercício seguinte; 

 

IV - Elaborar os regimentos internos da ACORS e de seus departamentos; 

 

V - Entrosar-se com instituições públicas e privadas, tanto no País como no exterior, para 

mútua colaboração em atividades de interesse comum. 

 

Art. 19º. Compete ao Presidente: 

I - Representar a Associação judicial e extrajudicialmente; 

 

II - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e os demais regimentos internos; 

 

III - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

 

IV - Dirigir e supervisionar todas as atividades da Associação; 

 

V - Assinar quaisquer documentos relativos às operações ativas da Associação. 

 

Art. 20º- Compete ao Vice-Presidente: 

I - Secretariar as reuniões das Assembléias Gerais e da Diretoria e redigir atas, em 

substituição ao secretário; 

 

II - Representar a Associação judicial e extrajudicialmente; 

 

III - Substituir o presidente em suas faltas e impedimentos ocasionais; 

 

IV - Articular-se com entidades públicas, privadas, esportivas, visando a eleger 

potenciais parceiros da ACORS, em projetos esportivos de interesse da associação; 

 

V - Exercer as funções de diretor de marketing. 

 

Art. 21º- Compete ao Secretário: 

I - Secretariar as reuniões das Assembléias Gerais e da Diretoria e redigir atas. 

 

II - Cadastrar os corredores de rua da região para fins de registro e planejamento de 

atividades da ACORS. 

 

III - Manter organizada a secretaria, com os respectivos livros e correspondências; 

 

IV - Criar e desenvolver uma política de comunicação que tornem públicas as ações da 

Associação; 

 

V - Elaborar termos de parceria com entidades públicas para financiamento de projetos 

de interesse da ACORS; 

 

VI - Administrar com apoio de toda a Diretoria, a página eletrônica da ACORS (“site”) 

na rede mundial de computadores (internet), fanpage e outros meios eletrônicos; 

 

 Art. 22º- Compete ao Tesoureiro: 



I - Arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos efetuados à 

Associação, mantendo em dia a escrituração; 

 

II - Efetuar os pagamentos de todas as obrigações da Associação; 

 

III - acompanhar e supervisionar os trabalhos de contabilidade da Associação, contratados 

com profissionais habilitados, cuidando para que todas as obrigações fiscais e trabalhistas sejam 

devidamente cumpridas em tempo hábil; 

 

IV - Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitadas; 

 

V - Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembléia Geral; 

 

VI - Apresentar semestralmente o balancete de receitas e despesas ao Conselho Fiscal; 

 

VII - Publicar anualmente a demonstração das receitas e despesas realizadas no exercício; 

 

VIII - Elaborar, com base no orçamento realizado no exercício, a proposta orçamentária 

para o exercício seguinte a ser submetida à Diretoria, para posterior apreciação da Assembléia 

Geral; 

 

IX - Manter todo o numerário em estabelecido de crédito; 

 

X - Conservar sob sua guarda e responsabilidade, todos os documentos relativos à 

tesouraria; 

 

XI - Assinar, em conjunto com o Presidente, todos os cheques emitidos pela Associação. 

 

Art. 23º. O Conselho Fiscal será constituído por (03) pessoas de reconhecida idoneidade e 

seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. 

 

Parágrafo único. O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da 

Diretoria. 

 

Art. 24º. Ocorrendo vaga em qualquer cargo do titular do Conselho Fiscal, caberá ao 

respectivo suplente substituí-lo até o fim do mandato para qual foi eleito. 

 

Art. 25º. Ocorrendo vaga entre os integrantes suplentes do Conselho Fiscal, caberá ao 

respectivo suplente substituí-lo até o fim do mandato para o qual foi eleito. 

 

Art. 26º. Compete ao Conselho Fiscal: 

I-  Examinar os documentos e livros de escrituração da entidade; 

 

II-  Examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito; 

 

III- Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria; 

 

IV- Opinar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens pertencentes à Associação. 

 

Parágrafo único. O Conselho Fiscal reunir-se-á a cada seis (6) meses e extraordinariamente, 

sempre que necessário. 



 

 

Capítulo IV  

DAS ELEIÇÕES 

 

 
Art. 27º - As eleições para os cargos da Diretoria serão feitas pelo sistema de voto direto e 

secreto sempre que houver registro de mais de uma chapa concorrente. 

 

Parágrafo único – Quando houver registro de uma chapa única a eleição será procedida por 

aclamação. 

 

Art. 28º - Do mandato – A Diretoria será eleita para um mandato de dois anos a contar de 

março dos anos ímpares, com direito a reeleição para o mesmo cargo. 

 

Parágrafo único – o mandato excepcionalmente poderá ser por tempo inferior a dois anos. 

 

Art. 29º - As eleições serão decididas pela maioria simples de votos, estando aptos a votar 

todos os associados, de qualquer categoria, quites com suas obrigações associativas. 

 

Parágrafo único – em caso de empate, será considerada eleita a chapa encabeçada pelo 

associado mais antigo e, em última instância pelo associado mais idoso. 

 

Art. 30º - Da Convocação e das Vantagens especiais: 

§ 1º - As eleições para Diretoria serão convocadas por Edital afixado na Sede, com 

antecedência mínima de 7 (sete) dias. 

§ 2º - Pode ser eleito a qualquer cargo todo associado quite com as contribuições 

associativas. 

 

Art. 31º - Somente poderão concorrer à eleição chapas completas e devidamente registradas 

na secretaria da ACORS, a requerimento de qualquer associado, quites com suas contribuições 

associativas, devendo tal período de registro encerrar-se 24 (vinte e quatro) horas antes da data/hora 

fixada por Edital para a Eleição. 

§1º - À Diretoria, em reunião ordinária, compete a substituição dos cargos eventualmente 

vagos durante o mandato. 

§2º - Em caso de impedimento ou de renúncia coletiva da Diretoria, caberá ao último ex-

presidente ou ao imediatamente anterior e assim sucessivamente, ou a qualquer associado, nesta 

ordem, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para eleição de nova Diretoria. 

 

Art. 32º - Da perda do mandato: 

 Perderão o mandato os membros da diretoria que incorrerem em: 

a) Malversação ou dilapidação do patrimônio social; 

b) Grave violação deste Estatuto; 

c) Abandono de cargo, assim considerado a ausência não justificada em 3 (três) reuniões 

ordinárias consecutivas, sem a expressa comunicação à Secretaria da SMS; 

d) Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo da SMS; 

e) Conduta duvidosa. 

 

Parágrafo único – A perda do mandato será declarada pela Diretoria e homologada pela 

Assembléia Geral convocada para este fim, nos termos da Lei, onde será assegurado o 

amplo direito de defesa. 

 



Art. 33º – Da remuneração: 

 A Diretoria não perceberá nenhum tipo de remuneração de qualquer espécie ou natureza 

pelas suas atividades exercidas na ACORS. 

 

 

 
Capítulo V 

 DOS ASSOCIADOS 

 

 

Os associados serão divididos nas seguintes categorias: 

 

I - Associados Fundadores: os que ajudaram na fundação da Associação, e que são 

relacionados em folha anexa. 

 

II -  Associados Beneméritos: os que contribuem com donativos e doações; 

 

III -  Associados Contribuintes: as pessoas físicas ou jurídicas que contribuem, anual ou 

mensalmente, com a quantia fixada pela Assembleia Geral; 

 

IV–- Associados honorários: os que receberem o título honorífico por serviços prestados à 

associação, por aprovação da Assembléia Geral ou da Diretoria. 

 

 Art 34º – Da admissão do associado 

Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, ou maiores de 16 

(dezesseis) e menores de 18 (dezoito) legalmente autorizadas, independente de classe 

social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa e, para seu ingresso, o  interessado 

deverá preencher ficha de inscrição na secretaria da entidade, que a submeterá à Diretoria e, 

uma vez aprovada, terá seu nome, imediatamente, lançado no livro de associados, com 

indicação de seu número de matrícula e categoria à qual pertence, devendo o interessado:  

 

I - Apresentar a cédula de identidade e, no caso de menor de dezoito anos, autorização dos 

pais ou de seu responsável legal; 

 

II - Concordar com o presente estatuto e os princípios nele definidos; 

 

III - Caso seja "associado contribuinte", assumir o compromisso de honrar pontualmente 

com as contribuições associativas.   

 

 Art. 35º - SÃO DEVERES DOS ASSOCIADOS: 

I - Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto; 

 

II - Respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral; 

 

III - Zelar pelo bom nome da Associação; 

 

IV-    Defender o patrimônio e os interesses da Associação; 

 

V - Cumprir e fazer cumprir o regimento interno; 

 

VI - Comparecer por ocasião das eleições; 

 



VII - Votar por ocasião das eleições;  

 

VIII - Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da Associação, para que a 

Assembleia Geral tome providências. 

 

 Parágrafo Único - É dever do associado contribuinte honrar pontualmente com as 

contribuições associativas. 

 

 Art. 36º - SÃO DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais: 

 

I - Votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, na 

forma prevista neste estatuto; 

 

II - Usufruir os benefícios oferecidos pela Associação, na forma prevista neste estatuto; 

 

III - Recorrer à Assembleia Geral contra qualquer ato da Diretoria ou do Conselho Fiscal; 

 

 Art. 37º – DA DEMISSÃO DO ASSOCIADO 

É direito do associado demitir-se do quadro social, quando julgar necessário, protocolando 

seu pedido junto à Secretaria da Associação, desde que não esteja em débito com suas 

obrigações associativas. 

 

 Art. 38º – DA EXCLUSÃO DO ASSOCIADO 

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 da ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de: 

 

I - Violação do estatuto social; 

 

II - Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados; 

 

III - Atividades contrárias às decisões das assembleias gerais; 

 

IV - Desvio dos bons costumes; 

 

V - Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais; 

 

VI - Falta de pagamento, por parte dos “associados contribuintes”, de duas parcelas 

consecutivas das contribuições associativas (em caso de anuidade) ou cinco parcelas 

consecutivas em caso de mensalidade. 

 

Parágrafo Primeiro – Definida a justa causa, o associado será devidamente notificado dos 

fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa 

prévia no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da comunicação; 

 

Parágrafo Segundo - Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 

independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião 

extraordinária da Diretoria Executiva, por maioria simples de votos dos diretores presentes; 

 

Parágrafo Terceiro – Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por parte do associado 

excluído, à Assembleia Geral, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 



decisão de sua exclusão, através de notificação extrajudicial, manifestar a intenção de ver a 

decisão da Diretoria Executiva ser objeto de deliberação, em última instância, por parte da 

Assembleia Geral; 

 

Parágrafo Quarto – 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; 

 

Parágrafo Quinto – O associado excluído por falta de pagamento, poderá ser readmitido, 

mediante o pagamento de seu débito junto à tesouraria da Associação. 

  

Art.39º – DA APLICAÇÃO DAS PENAS 

As penas serão aplicadas pela Diretoria Executiva e poderão constituir-se em: 

 

I - Advertência por escrito; 

 

II- Suspensão de 30 (trinta) dias até 01 (um) ano; 

 

III - Eliminação do quadro social. 

 

 
  

 

 

Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 40º. Os associados e dirigentes da ACORS não respondem solidária nem 

subsidiariamente pelas obrigações da Entidade. 

 

Art. 41º. A ACORS é composta por número ilimitado de associados, distribuídos em 

categorias de fundadores, benfeitores, honorários e contribuintes. 

 

Parágrafo único. A primeira Assembleia Geral da ACORS, composta por seus fundadores 

designará comissão para elaborar regimento que conste para se associar à mesma, bem como das 

categorias, deveres e obrigações dos associados. 

 

Art. 42º. A Diretoria e o Conselho Fiscal elegerão seus presidentes na primeira reunião 

subsequente à escolha dos mesmos. 

 

Art. 43º. Os cargos dos órgãos de administração da Associação não são remunerados, seja a 

que título for ficando expressamente vedado por parte de seus integrantes o recebimento de 

qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. 

 

Art. 44º. Os funcionários que forem admitidos para prestarem serviços profissionais à 

Associação serão regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 

 

Art. 45º. O quorum de deliberação será de 2/3 (dois terços) da Assembléia Geral, em 

reunião extraordinária, para as seguintes hipóteses: 

a)  Alteração do Estatuto; 

b)  Alienação de bens imóveis e gravação de ônus reais sobre os mesmos; 



c)  Aprovação de tomada de empréstimos financeiros de valores superiores a cem (100) 

salários mínimos; 

d)  Extinção da Associação. 

 

Art. 46º. Decidida a extinção da Associação, seu patrimônio, após satisfeitas as obrigações 

assumidas, será incorporado ao de outra Associação congênere, a critério da Assembléia Geral.                                   

 

Art. 47º. O exercício financeiro da Associação coincidirá com o ano civil. 

 

Art. 48º. O orçamento da ACORS será uno, anual e compreenderá todas as receitas e 

despesas, compondo-se de estimativa de receita, discriminadas por dotações e discriminação 

analíticas das despesas de modo a evidenciar sua fixação para cada órgão, sub-órgão, projeto ou 

programa de trabalho. 

 

Art. 49º. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembléia 

Geral, ficando eleito o foro da Comarca de Santiago, para sanar possíveis dúvidas. 
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