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TÍTULO I
DO PAYSANDU S P O R T C L U B

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, S E D E , FORO, DURAÇÃO E FINALIDADE
Art.1° - O Paysandu Sport Club, neste Estatuto denominado simplesmente
"Paysandu", é associação civil sem fins económicos, de caráter desportivo, fundada
em 02 de fevereiro de 1914, na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, com
prazo indeterminado, sendo considerada de utilidade pública pela Lei Estadual n.
2.733, de 08 de novembro de 1928.
Parágrafo Único - O Paysandu tem personalidade jurídica distinta de seus
associados, os quais não respondem solidária ou subsidiariamente pelas
obrigações contraídas pelo clube, exceto quando houver previsão estatutária
expressa.
Art. 2 o - O Paysandu tem foro na cidade de Belém-PA e sede própria localizada na
Avenida Nazaré n. 404, Nazaré, Belém-PA, CEP 66035 -115, sendo cadastrado no
CNPJ sob o n. 04.982.484/0001-72.
Art. 3 o - O Paysandu tem por finalidade:
I - Proporcionar aos seus associados, torcedores e clientes experiências vitoriosas,
por intermédio de uma estrutura profissional, rentável e socialmente responsável;
II - Participar de competições esportivas sob o regime de amadorismo e
profissionalismo, filiando-se às entidades de administração do desporto nas
modalidades que praticar;
III - Formar atletas olímpicos e paralímpicos e para a prática do futebol;
IV - Promover e incentivar a prática de atividades desportivas, recreativas, sociais,
culturais, educacionais, assistenciais e cívicas;
V - Produzir, administrar, licenciar e explorar produtos, bens e serviços, com o uso
de seu nome, símbolo, apelido, imagem, espaço físico, e demais bens e direitos a
si pertencentes.
Parágrafo Primeiro - Para atingir suas finalidades sociais, fica o Paysandu
autorizado a:
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a)
Explorar atividades comerciais e de prestação de serviços, incluindo-se a
gestão de lojas, restaurantes, bares,e lanchonetes, e a locação de bens móveis e
imóveis;

^
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b)
Constituir sociedade empresária para explorar atividades comerciais e/ou
esportivas, diretamente ou em parceria, inclusive para atuar no sistema de
franchise, sendo vedado, desde já, o comprometimento de bens móveis ou imóveis
pertencentes ao Paysandu para integralização do objeto social da empresa a ser
constituída, bem como a oferta de bens em garantia de quaisquer operações;
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c) Participar do capital de outras pessoas jurídicas, com ou sem fins económicos.
Parágrafo Segundo - A implementação do previsto nos incisos "b" e "c" depende de
autorização prévia do Conselho Deliberativo, na forma de seu regimento interno.

CAPÍTULO II
DO PATRIMÔNIO
Art. 4 o - O patrimônio do Paysandu é constituído de todos os bens de natureza
material e imaterial a si pertencentes, a exemplo de dinheiro em espécie, saldos
em conta corrente e aplicações financeiras, bens móveis e imóveis, quotas de
sociedades das quais for participante, marcas, hinos, símbolos, troféus, registros
de propriedade intelectual, direitos decorrentes da formação e contratação de
atletas, direitos federativos, direitos económicos e direitos civis e contratuais em
geral.
Parágrafo Primeiro - Os bens imóveis e as quotas societárias somente poderão ser
alienados ou onerados após a regular autorização do Conselho Deliberativo, em
reunião especialmente convocada e com quórum mínimo de 60% (sessenta por
cento) dos conselheiros natos e efetivos, mediante aprovação de 3/4 dos
presentes.
Parágrafo Segundo - As marcas, hinos, símbolos, troféus e registros de
propriedade intelectual são inalienáveis e impenhoráveis, sendo insuscetíveis a
qualquer tipo de negociação.

CAPÍTULO III
DAS R E C E I T A S
Art. 5 o - Constituem receitas do clube:
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I - Obrigações sociais regularmente instituídas, a exemplo de mensalidades, taxas,
contribuições, jóias e anuidades;

^

II - Rendas advindas de atividades, competições e eventos esportivos ou sociais;
Ill - Rendas oriundas da cessão de direitos de transmissão e retransmissão de
espetáculos esportivos ou sociais;
IV - Produtos da venda de títulos sociais e de outros bens;
V - Rendas provenientes de publicidade, parcerias comerciais e patrocínio;
VI - Recursos procedentes da negociação de direitos contratuais, federativos e de
formação de atletas;
VII - Doações, desde que realizadas e contabilizadas na forma da lei;
VIII - Resultados financeiros decorrentes de participações societárias
empreendimentos realizados pelo próprio Paysandu;
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IX - Rendas advindas da exploração comercial dos bens materiais e imateriais
integrantes de seu patrimônio;
X - Recursos públicos e/ou privados oriundos de convénios, subvenções, incentivos
fiscais e qualquer outro tipo de parceria que se possa realizar com o Poder Público,
na forma da lei;
XI - Aluguéis de qualquer natureza;
XII - Juros, correções e ganhos de capital decorrentes de aplicações financeiras;
XIII - Toda e qualquer receita lícita e compatível com a natureza da sua
constituição associativa.
Parágrafo Único - O aporte espontâneo de recursos financeiros de associados,
dirigentes, torcedores ou apoiadores será classificado na rubrica de doação, sendo
vedado o recebimento desse tipo de recurso na condição de empréstimo a título
gratuito ou oneroso, salvo expressa autorização do plenário do Conselho
Deliberativo, na forma de seu regimento.

CAPÍTULO IV
DOS SÍMBOLOS
Art. 6 o - Os símbolos do Paysandu Sport Club são:
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I - A bandeira;
II - O escudo;

Ü

III - A flâmula;
IV - O uniforme;
V - O hino oficial;

o

VI - A marchinha oficial;
VII - O mascote.
Art. 7 o - As cores oficiais do Paysandu são o azul e o branco, sendo o primeiro
consubstanciado nas seguintes tonalidades:
I - Azul celeste nas escalas:
a)

PANTONE: 299C;

b)

CMYK: C: 74%, M:30%, Y: 0%, K: 0% - #3294D2;

c)

RGB: R:50, G:148, B:210.

II - Azul royal nas escalas:
a)

PANTONE: 288C;

b)

CMYK: C: 100%, M:89%, Y: 4%, K: 4 % - #28347C;

c)

RGB: R:40, G:52, B:124.

Art. 8 o - A bandeira, o escudo e a flâmula estão definidos de forma pormenorizada
nos apêndices 1, 2 e 3, respectivamente, deste Estatuto.
Parágrafo Único - O escudo foi criado por Mário Bayma de Moraes e instituído pelo
clube em 10 de fevereiro de 1914.
Art. 9 o - Acima do escudo serão inseridas estrelas alusivas aos mais importantes
títulos conquistados no futebol profissional, conforme a seguir:
I - 1 (uma) estrela prateada sempre que o clube for campeão brasileiro de futebol
profissional da série "B" ou de torneio a este equivalente;
11-1 (uma) estrela dourada sempre que o clube for campeão brasileiro de futebol
profissional da Série "A" ou de torneio a este equivalente;
7

Ill - 1 (uma) estrela vermelha sempre que o clube for campeão em torneio
internacional reconhecido pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).
Parágrafo Único - É vedada a propositura de qualquer estrela ou marca alusiva a
campeonatos regionais e outras divisões de campeonatos nacionais e
internacionais que não estejam expressamente mencionados nos incisos acima.
Art. 10 - Os uniformes do Paysandu Sport Club são:
I - Primeiro uniforme, composto de camisa com listras verticais nas cores azul e
branco, frente e verso, com escudo no lado esquerdo na altura do coração e calção
preferencialmente na cor branca;
II - Segundo uniforme, que poderá receber design diferenciado, desde que
prevaleçam as cores azul e branco na camisa, tendo preferencialmente seu escudo
no lado esquerdo à altura do coração, assim como preferencialmente o calção
branco.
Parágrafo Único - O primeiro e segundo uniformes deverão ser utilizados no
percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) dos jogos oficiais do clube em
cada exercício anual.
Art. 1 1 - 0 hino oficial do Paysandu foi composto em 1916, tendo melodia de
Manuel Luiz de Paiva e letra de José Simões, estando o seu inteiro teor registrado
no apêndice 4 nas versões original e compacta, ambas de caráter oficial.
Art. 12 - A marchinha oficial do Paysandu foi composta em 1965 por Francisco
Pires Cavalcanti e Clodomir Colino, estando o seu inteiro teor registrado no
apêndice 5 deste Estatuto.
Art. 13 - O mascote oficial do Paysandu é o Lobo, podendo ser representado nas
mais diversas formas, inclusive como o próprio "Bicho Papão", personagem criado
pelo jornalista Everardo Guilhon em 1948, para homenagear o Esquadrão de Aço.
Art. 14 - É permitido à Diretoria Executiva adotar formatos alternativos para os
símbolos do clube, sendo admitida, inclusive, a utilização de cores distintas das
oficiais, com o fito de atender a conveniências comerciais e propostas de
marketing.
Art. 15 - Os símbolos do Paysandu, assim como seu nome, imagem e marcas, são
de seu uso exclusivo, sendo facultada a utilização em promoções comerciais
mediante a prévia autorização da Diretoria Executiva, de acordo com as condições
por ela estabelecidas.
Parágrafo Único - Para efeito do previsto no caput, fica expressamente proibida,
em qualquer caso, a utilização associada a campanhas político-partidárias ou a
movimentos incompatíveis com o ordenamento jurídico, bem como em situações
que sejam de interesse exclusivo de terceiros.

Art. 1 6 - 0 Paysandu eternizará a numeração 7 (sete) do uniforme de qualquer
modalidade esportiva, excluindo-a da relação de numeração disponível para
utilização dos atletas em competições oficiais, com o objetivo de homenagear os
fatos relevantes da história do clube alusivos a esta numeração.
Parágrafo Primeiro - A numeração 7 (sete) será de exclusiva utilização pela torcida
como reconhecimento da importância do seu apoio para as conquistas do clube.
Parágrafo Segundo - Ficam ratificadas as eternizações de numeração de uniforme
já concedidas pelos Poderes Sociais do clube antes da vigência deste Estatuto.

TÍTULO II
DOS A S S O C I A D O S

CAPÍTULO I
DAS C A T E G O R I A S DOS A S S O C I A D O S

Art. 1 7 - 0 quadro associativo do Paysandu é composto de associados das
seguintes categorias:
I - Fundadores;
II - Remidos;
III - Proprietários.
Art. 18 - Foram fundadores todos os associados que subscreveram a ata de
constituição do clube, conforme lista consubstanciada no Apêndice 6.
Art. 19 - São sócios remidos os adquirentes de títulos com essa natureza, mediante
o pagamento de valor proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo, desde que preenchidas as demais disposições estatutárias.
Parágrafo Primeiro mensalidades sociais.

Os

sócios

remidos

são

isentos

do

pagamento

das

Parágrafo Segundo - A expedição de títulos remidos está vinculada:
a)
À integral utilização da quantia arrecadada em obras de construção, reforma
ou melhoria das dependências do clube, mediante a prévia elaboração dos projetos
de arquitetura e engenharia pertinentes;
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b)
À aprovação do Conselho Deliberativo, que delimitará a quantidade de
títulos a serem disponibilizados, tudo a requerimento da Diretoria Executiva.
Art. 20 - São sócios proprietários os adquirentes de títulos com essa natureza,
mediante o pagamento de valor determinado pela Diretoria Executiva, desde que
preenchidas as demais disposições estatutárias.
Art. 21 - Os títulos adquiridos em quaisquer das categorias de associados não
equivalem à fração ideal do patrimônio do Paysandu Sport Club, sendo atinentes
somente ao valor próprio do respectivo título.
Art. 22 - Os títulos sociais são indivisíveis, sendo nulo o ato jurídico inter vivos ou
causa mortis que estabeleça o seu condomínio.

CAPÍTULO II
DA ADMISSÃO DO SÓCIO

Art. 23 - A admissão de sócios remidos e proprietários será realizada mediante
requerimento próprio junto à secretaria do clube, a ser encaminhado para
aprovação da Diretoria Executiva no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do
seu protocolo.
Parágrafo Primeiro - Na hipótese de o candidato a sócio ser menor de 18 (dezoito)
anos, o requerimento deverá conter a autorização de seu assistente ou
representante legal, na forma da lei.
Parágrafo Segundo - O requerimento será instruído com a documentação
determinada em resolução da Diretoria Executiva, observadas as disposições
estatutárias.
Art. 24 - Não poderão se associar aqueles que tenham sido condenados por
decisão colegiada penal, em qualquer instância, salvo se:
I - Sobrevier à condenação decisão absolutória;
II - A lei não mais considerar o fato como criminoso;
III - Tiverem decorridos 8 (oito) anos do cumprimento integral da pena atribuída ou
da sua extinção, por qualquer causa.
Parágrafo Único - A restrição prevista no caput não constitui, por si só, fundamento
para exclusão do associado do quadro social.

o

Art. 25 - Havendo dúvidas sobre o cumprimento de quaisquer dos requisitos, pelo
candidato, deverá ser colhido parecer fundamentado do Diretor Jurídico, que
poderá solicitar os documentos adicionais que entender necessários.

CAPÍTULO III
DAS TRANSFERÊNCIAS

Art. 26 - Os títulos de sócio proprietário e sócio remido são nominativos e
transferíveis por ato inter vivos ou causa mortis, na forma da lei e de regulamento a
ser expedido e atualizado pela Diretofa Executiva.
Art. 27 - A transferência do título de sócio proprietário está condicionada ao
pagamento de taxa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor que o clube
precifique para aquisição de título de mesma natureza, por ocasião do protocolo do
pedido.
Parágrafo Primeiro - A transferência de título remido operar-se-á mediante o
pagamento de taxa 5 (cinco) vezes maior que a prevista no caput.
Parágrafo Segundo - Em qualquer das hipóteses, quando o ato
ascendente ou descendente, a taxa será reduzida pela metade.

envolver

Art. 28 - É indispensável à propositura da operação que o associado detentor do
título a ser transferido esteja rigorosamente em dia com suas obrigações sociais,
sendo vedada a transferência de título ainda não integralizado em sua totalidade.

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS DOS A S S O C I A D O S

Art. 29 - São direitos dos sócios remidos e proprietários, sem prejuízo de outros
garantidos neste estatuto e nas demais normas internas do clube:
I - Participar das assembleias gerais, bem como votar e ser votado, nos termos
deste Estatuto;
II - Credenciar dependentes;
III - Ingressar livremente em qualquer dependência do clube, respeitados o horário
delimitado de funcionamento e os óbices previstos no parágrafo quarto deste
artigo;

li
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IV - Recorrer das punições que lhe forem impostas, conforme previsão, prazos e
procedimentos estabelecidos neste Estatuto;
V Ser nomeado para o desempenho de cargos ou funções cujo exercício seja
^
restrito aos associados;
|jjp?
VI - Representar à autoridade competente da esfera respectiva sobre fatos
irregulares, por intermédio do protocolo geral ou diretamente ao diretor do
departamento envolvido;
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VII - Requerer a convocação de assembleia geral extraordinária ou a reunião do
Conselho Deliberativo, respeitadas as condições previstas neste Estatuto;
VIII - Formular proposições formais visando melhorias na gestão do clube, as quais
deverão ser apreciadas de maneira fundamentada pelo Poder Social envolvido;
IX - Solicitar desligamento, sem prejuízo da quitação dos débitos eventualmente
pendentes;
X - Ter acesso aos produtos e serviços ofertados pelo clube em condições
diferenciadas, conforme parâmetros definidos pela Diretoria Executiva;
XI - Usufruir das prerrogativas deste Estatuto, sem prejuízo de invocar seus direitos
perante os Poderes Sociais competentes.
Parágrafo Primeiro - O associado poderá participar e se manifestar nas
assembleias gerais das quais participe desde o seu efetivo ingresso no quadro
social, porém, o direito ao voto será adquirido somente após ter completado 1
(hum) ano de participação no quadro social.
Parágrafo Segundo - O associado poderá ser votado após completar 1 (hum) ano
de participação contínua no quadro associativo, o que deverá estar consolidado até
o último dia de inscrição para o pleito em que for participar.
Parágrafo Terceiro - O direito de ser votado não poderá ser exercido pelo
associado que estiver prestando serviços remunerados ao clube.
Parágrafo Quarto - Para ingressar nas dependências do clube, o sócio deverá
apresentar sua identidade social e aceitar o impedimento de acesso nas seguintes
situações:
a) Em locais nos quais a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho
Fiscal, Mesa Diretora da Assembleia Geral ou Mesa Diretora do Conselho
Deliberativo estiverem reunidos, exceto quando for expressamente convidado;
b) Em ambientes locados ou cedidos para terceiros;
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c) Em locais nos quais a Diretoria Executiva determine acesso restrito por primazia
dos interesses do clube, a exemplo de eventos pagos, gramados de jogo e
treinamentos;
d) Em situações nas quais esteja trajando uniforme ou adereço de qualquer outro
clube esportivo;
e) Quando estiver inadimplente há mais de 60 (sessenta) dias com suas
obrigações sociais.
Art. 30 - Aos sócios remidos e proprietários, é assegurado o acesso aos
documentos financeiros, de gestão e atividade dos Poderes Sociais dos exercícios
sociais já encerrados e devidamehte examinados pelo Conselho Deliberativo,
mediante prévio requerimento escrito do interessado em dia com suas obrigações
sociais, devendo a vista da documentação ser concedida dentro das dependências
do Paysandu e na presença de preposto do clube designado para esse fim.
Parágrafo Primeiro - O atendimento de que trata o artigo 30 independe de
deferimento e deverá ser atendido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis do
protocolo.
Parágrafo Segundo - Caso o sócio interessado pretenda ter acesso aos
documentos do exercício financeiro em curso ou que ainda não tenham sido
apreciados
pela
instância
competente,
o
requerimento
poderá
ser
excepcionalmente acolhido, desde que devidamente fundamentado em denúncia
consistente de potencial violação à legislação ou, ainda, à notícia ou informação
relevante alusiva à prática de suposto ato de gestão temerária ou irregular.
Parágrafo Terceiro - O requerimento será apreciado pela Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a quem incumbirá
examinar a sua oportunidade e conveniência, ouvida antes a Diretoria Executiva.
Parágrafo Quarto - Em qualquer das hipóteses, é vedado ao associado fotocopiar
ou reproduzir os documentos aos quais teve acesso, ficando obrigado a manter
sigilo em relação aos referidos documentos, sendo lícita a sua menção
exclusivamente nas instâncias internas do clube.
Parágrafo Quinto - Estará apto a fazer o requerimento o associado que integrar há
1 (hum) ano ininterrupto o quadro social do clube.
Parágrafo Sexto - O acesso assegurado no caput diz respeito exclusivamente aos
documentos dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao do requerimento.
Art. 31 - Serão considerados dependentes aqueles regularmente registrados pelo
titular junto ao clube e que se enquadrem em uma das categorias abaixo:
I - Cônjuge ou companheiro(a);
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II - Filhos(as) e enteados(as) até os 18 (dezoito) anos de idade.
Parágrafo Único - Para fins de comprovação da condição de companheiro(a) será
exigida do associado a apresentação de contrato de convivência registrado em
cartório ou sentença judicial transitada em julgado.
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CAPÍTULO V
DOS D E V E R E S DOS A S S O C I A D O S

O

Art. 32 - São deveres de todos os associados do Paysandu Sport Club, sem
prejuízo de outras disposições:
I - Cumprir o presente Estatuto e demais normas instituídas pelas autoridades
competentes;
li - Respeitar os símbolos do Paysandu Sport Club, corroborando seus objetivos e
prestígio;
III - Respeitar os mandatários, associados e empregados do clube, dentro ou fora
de suas dependências;
IV - Tratar a todos com urbanidade, inclusive visitantes e adversários;
V - Denunciar imediatamente ao Poder Social competente a ocorrência de ilícitos
que sejam do seu conhecimento, sob pena de ser tido como conivente;
VI - Cooperar ativamente para a manutenção e desenvolvimento do bem social,
inclusive atendendo a todas as convocações dos Poderes Sociais que lhe forem
feitas;
VII - Cumprir, com pontualidade, todas as obrigações sociais que lhe sejam
imputáveis, inclusive as de cunho pecuniário;
VIII - Manter sigilo a respeito de todos os fatos e documentos que venha a
conhecer em razão de seu vínculo com o clube;
IX - Abster-se de praticar atos ilegais e/ou discriminatórios, mormente quando sua
imagem estiver atrelada aos símbolos, finalidades ou patrimônio do clube;
X - Zelar pela conservação do patrimônio material e imaterial do Paysandu Sport
Club;
XI - Manter seu endereço, telefone e e-mail atualizados na secretaria;
XII - Abster-se de utilizar roupas ou assessórios de outros clubes esportivos nas
dependências do Paysandu;
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XIII - Identificar-se diante de preposto do clube mediante a apresentação de
documento hábil, sempre que assim lhe for solicitado;
XIV - Responder integralmente, por si e por seus dependentes, pelos atos
comissivos ou omissivos praticados.
Parágrafo Primeiro - São consideradas válidas todas as notificações, intimações e
convocações encaminhadas para o endereço informado pelo associado, ainda que
este esteja incorreto ou desatualizado.
Parágrafo Segundo - Os deveres aqui instituídos aplicam-se aos dependentes do
associado, exceção feita às obrigações de natureza pecuniária e ao disposto no
inciso XI.

TÍTULO III
DOS TÍTULOS HONORÍFICOS E DEMAIS HOMENAGENS
CAPÍTULO I
DOS TÍTULOS HONORÍFICOS
Art. 33 - Serão agraciados com títulos honoríficos os sócios remidos e proprietários
que forem merecedores dessa distinção, considerando o tempo de atuação no
clube e os relevantes serviços prestados.
Parágrafo Primeiro - Compete ao Conselho Deliberativo a análise e concessão de
títulos honoríficos.
Parágrafo Segundo - Os títulos honoríficos são intransferíveis e desprovidos de
conteúdo económico.
Art. 34 - São categorias de títulos honoríficos as listadas abaixo, juntamente com a
quantidade de vagas destinadas a cada uma delas, respeitados os títulos que já
foram concedidos até a presente data:
I - Benemérito Atleta: 22 (vinte e duas) vagas;
II - Benemérito: 45 (quarenta e cinco) vagas;
III - Grande Benemérito: 15 (quinze) vagas.
Parágrafo Único - A categoria de Benemérito Atleta é exclusiva dos associados já
contemplados com essa titulação, uma vez que não serão conferidas novas
outorgas nesta categoria.
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Art. 35 - Os candidatos ao recebimento dos títulos honoríficos deverão preencher, t S i
no mínimo e cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - Benemérito:

«es

a)
Ter estado em dia com todas as suas obrigações sociais nos últimos 24
^
(vinte e quatro) meses;
O.
b)
Deter reputação ilibada e não estar enquadrado em nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 1 o , inciso I, da Lei Complementar n. 64/90;
c)
Alcançar o mínimo de 150 (cento e cinquenta) pontos, conforme os
parâmetros definidos no quadro abaixo:
CVcíilO

vaior unitário

m

Ter exercido 0 cargo de Presidente da
Assembleia
Geral, Conselho
Deliberativo,
Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal.
Ter exercido 0 cargo de Vice-Presidente da
Assembleia Geral, Conselho Deliberativo ou
Diretoria Executiva.
Ter exercido 0 cargo de Secretário da
Assembleia Geral ou Conselho Deliberativo.

IV

Ter exercido 0 cargo de Diretor da Diretoria
Executiva.

75 pontos para
cada mandato
completo
60 pontos para
cada mandato
completo
40 pontos para
cada mandato
completo
20 pontos para
cada período de
1 ano completo
20 pontos para
cada período de
1 ano completo
20 pontos para
cada período de
1 ano completo
30 pontos para
cada participação
completa
25 pontos para
cada participação
completa
25 pontos para
cada mandato
completo
20 pontos para
cada participação
completa

lis m
1

H

V

Ter exercido 0 cargo de Conselheiro Nato ou
Efetivo do Conselho Deliberativo.

VI

Ter exercido 0 cargo de Membro Efetivo do
Conselho Fiscal.

VII

Ter exercido 0 cargo de Presidente de Comissão
Permanente
ou Especial
do Conselho
Deliberativo.

VIII

Ter participado como Membro de Comissões
Especiais designadas pela Diretora Executiva.

IX

Ter participado como Membro de Comissões
Permanentes do Conselho Deliberativo.

X

Ter participado como membro de Comissões
Especiais do Conselho Deliberativo.

XI

Ter recebido homenagem por Honra ao Mérito ou
Moção de Aplausos concedida pelo Plenário do
Conselho Deliberativo.

10 pontos por
evento

Valor
Máximo
150 pontos
120 pontos
80 pontos
120 pontos

80 pontos
80 pontos
60 pontos
50 pontos
50 pontos
40 pontos
30 pontos

4
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d)
Ter atuado de forma direta, decisiva e inequívoca em, pelo menos, 3 (três)
eventos distintos que tenham trazido reconhecido benefício ao clube;
e)
Ter sua candidatura apresentada por intermédio de requerimento escrito e
assinado por 7 (sete) Conselheiros Natos, sendo, no mínimo, 3 (três) Beneméritos
e 2 (dois) Grandes Beneméritos.
II - Categoria de Grande Benemérito:
a)
Ser Benemérito há pelo menos 7 (sete) anos na data de apresentação da
candidatura ao título honorífico de Grande Benemérito;
b)
Ter estado em dia com todas as suas obrigações sociais nos últimos 24
(vinte e quatro) meses;
c)
Deter reputação ilibada e não estar enquadrado em nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 1 o , inciso I, da Lei Complementar n. 64/90;
d)
Alcançar o mínimo de 300 (trezentos) pontos de acordo com os parâmetros
definidos na tabela constante da alínea "c" do inciso I deste artigo;
e)
Ter atuado de forma direta, decisiva e inequívoca em, pelo menos, 3 (três)
eventos distintos que tenham trazido reconhecido benefício ao clube, todos
iniciados após a sua titulação de benemerência;
f)
Ter sua candidatura apresentada por intermédio de requerimento escrito e
assinado por 10 (dez) Conselheiros Natos, sendo, no mínimo, 5 (cinco)
Beneméritos e 3 (três) Grandes Beneméritos.
Parágrafo Primeiro - Os pré-requisitos listados neste artigo deverão ser
comprovados por meio de documentos a serem anexados ao requerimento objeto
da inscrição, vedada, em qualquer hipótese, a comprovação de requisito
unicamente por prova oral.
Parágrafo Segundo - Para efeitos de homologação dos eventos previstos na alínea
"d" do inciso I e alínea "e" do inciso II, não serão aceitos os eventos nos quais o
candidato atuou de forma remunerada, direta ou indiretamente.
Parágrafo Terceiro - A aferição do requisito previsto nas alíneas "a" do inciso I e "b"
do inciso II não retroagirá a período anterior à vigência deste estatuto.
Parágrafo Quarto - Para efeito de validação da pontuação atinente ao exercício dos
cargos de Conselheiro Nato e Efetivo do Conselho Deliberativo e Membro Efetivo
do Conselho Fiscal, será exigido o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência nas reuniões havidas no âmbito do período apresentado.
Parágrafo Quinto - Via de regra, dentro de um mesmo período não são cumulativas
as pontuações previstas em cada um dos itens da tabela constante da alínea "c" do

inciso I deste artigo, de maneira que a opção por um item implica na renúncia aos
demais.
Parágrafo Sexto - Excepcionalmente, a pontuação atribuída nos itens VII a XI pode
ser acumulada com os demais itens da tabela constante da alinea "c" do inciso I
deste artigo.
Parágrafo Sétimo - A ascensão do Benemérito Atleta ao título honorífico de Grande
Benemérito exige apenas 75% (setenta e cinco por cento) da pontuação prevista
na alinea "d" do inciso II deste artigo.
Art. 36 - A vacância nas categorias de Benemérito e Grande Benemérito ocorrerá
por renúncia, cassação, ascensão, falecimento ou eliminação do quadro social de
membro agraciado com o título honorífico.
Parágrafo Primeiro - Surgindo a vacância, o Conselho Deliberativo fica obrigado a
divulgar edital próprio para o preenchimento da vaga, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias.
Parágrafo Segundo - A ascensão ocorre sempre que um benemérito for agraciado
com o título honorífico de Grande Benemerência.
Parágrafo Terceiro - O associado eliminado do quadro social perde de forma
automática e definitiva os títulos honoríficos que lhe foram conferidos.
Art. 37 - A vacância a que se reporta o artigo anterior será declarada por edital, que
registrará a razão da sua ocorrência e estabelecerá prazo não inferior a 30 (trinta) e
não superior a 60 (sessenta) dias para efetivação das inscrições pertinentes ao
preenchimento do posto vacante.
Parágrafo Primeiro - Constará do requerimento de inscrição o histórico do
candidato no âmbito do Paysandu Sport Club e a comprovação do atendimento a
todos os requisitos estatutários que justificam a indicação.
Parágrafo Segundo - Deverá ser anexada ao requerimento inicial autorização
escrita na qual o candidato formalize sua aceitação para concorrer ao título
honorífico.
Art. 38 - A Comissão Jurídica do Conselho Deliberativo examinará os aspectos
formais do requerimento e o cumprimento dos requisitos estatutários pelo
candidato, deliberando, ao final, acerca do deferimento ou indeferimento da
inscrição, mediante a emissão de parecer fundamentado.
Parágrafo Primeiro - A decisão mencionada no caput será lavrada e publicada nos
meios de comunicação do clube no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do
dia subsequente ao de encerramento das inscrições.
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Parágrafo Segundo - Cabe recurso administrativo contra a decisão de
indeferimento da inscrição no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sendo legitimados a
sua
interposição
quaisquer
dos
membros
do
Conselho
Deliberativo,
independentemente de terem ou não subscrito o requerimento inicial.
Parágrafo Terceiro - A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo será competente
para conhecer e apreciar, em decisão irrecorrível, os recursos interpostos, o que
será feito no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do dia subsequente ao de
encerramento do prazo recursal.
Parágrafo Quarto - Fica vedada a apresentação de documentos ou provas
adicionais em anexo ao recurso administrativo.
Parágrafo Quinto - A decisão da Comissão Jurídica quanto ao deferimento da
inscrição não vincula o plenário e tampouco confere direito adquirido à concessão
do título honorífico.
Art. 39 - As inscrições deferidas serão apreciadas em definitivo pelo plenário na
primeira sessão ordinária do Conselho Deliberativo que se suceder.
Parágrafo Primeiro - Cada candidatura deferida terá um orador indicado desde o
protocolo do requerimento inicial, a quem será concedido o prazo de 15 (quinze)
minutos para propugnar pelo merecimento do candidato junto ao plenário.
Parágrafo Segundo - Sequencialmente à defesa oral serão promovidos os debates
e manifestações dos conselheiros presentes e, ato contínuo, promover-se-á a
votação secreta para que o plenário decida pela aprovação ou reprovação das
candidaturas.
Parágrafo Terceiro - Ocorrendo a aprovação de candidatos em número igual ou
inferior à quantidade de vagas disponíveis, outorgar-se-á a concessão do título
honorífico aos mesmos.
Parágrafo Quarto - Na hipótese de serem aprovados candidatos em número
superior à quantidade de vagas disponíveis, realizar-se-á nova votação plenária em
regime secreto com o fito de eleger, entre os candidatos aprovados, aqueles que
serão agraciados com o título honorífico.
Parágrafo Quinto - A decisão plenária é de cunho irrecorrível.
Art. 40 - As vagas sobejantes ao final do processo de concessão do título
honorífico serão mantidas em aberto pelo Conselho Deliberativo por, no mínimo,
180 (cento e oitenta) dias.
Parágrafo Primeiro - O edital para preenchimento da vaga sobejante será publicado
por iniciativa do Presidente da Mesa Diretora ou por proposta de membro do
Conselho Deliberativo, sendo obrigatória, nesta última hipótese, a aprovação da
proposta pelo plenário do Conselho Deliberativo.
i

Art. 41 - Os agraciados com os títulos honoríficos, objeto deste capítulo, receberão
a distinção em diploma expedido pelo Conselho Deliberativo, que será entregue em
sessão solene, fazendo jus, ainda, aos seguintes direitos:
I - Integrar o Conselho Deliberativo, na condição de membro nato;
II - Estar isento de qualquer contribuição, taxa ou mensalidade de caráter
permanente, exceção feita ao programa de sócio torcedor.
Art. 42 - Os títulos honoríficos são vitalícios, contudo poderão ser renunciados pelo
agraciado ou cassados pelo plenário do Conselho Deliberativo.
Art. 43 - São hipóteses que autorizam a cassação do título honorífico:
I - A violação de quaisquer das regras contidas neste Estatuto Social;
II - A manutenção de relações, ainda que pontuais ou temporárias, com outras
agremiações esportivas que concorram com o Paysandu Sport Club;
III - A participação em qualquer atividade profissional ou empresarial que possa
apresentar conflito de interesses com os objetivos sociais perseguidos pelo clube;
IV - A utilização de roupas ou assessórios de outros clubes esportivos nacionais
nas dependências do Paysandu ou fora delas, exceto em competições amadoras.
Parágrafo Primeiro - O processo administrativo que julgará a eventual perda do
título honorífico terá seu rito prescrito pelo Regimento Interno do Conselho
Deliberativo.
Parágrafo Segundo - O patrocínio de projetos esportivos abrangendo outros clubes
paraenses com vistas ao fortalecimento do esporte local não configura razão para
cassação do título honorífico.
Parágrafo
Terceiro
Em
respeito
ao
direito
adquirido
assegurado
constitucionalmente, serão toleradas as relações dos agraciados com outras
agremiações esportivas, desde que comprovadamente iniciadas anteriormente ao
presente Estatuto Social.

CAPÍTULO II
DAS HOMENAGENS POR HONRA AO MÉRITO

Art. 44 - Considerando ser dever do Paysandu Sport Club reconhecer, exaltar e
premiar o mérito daqueles que tenham se destacado pelos relevantes serviços
prestados ao clube e ao esporte paraense, ficam instituídas as homenagens por
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honra ao mérito, as quais serão concedidas aos sócios e não sócios do clube, na
forma deste Estatuto Social e do Regimento Interno do Conselho Deliberativo.
Parágrafo Único - As homenagens previstas neste capítulo serão concedidas de
forma desvinculada à concessão dos títulos honoríficos e com estes poderão se
cumular.
Art. 45 - As homenagens por honra ao mérito serão concedidas nas seguintes
categorias:
I - Medalha do Centenário Ouro, a ser concedida para aqueles que tenham
prestado serviços de relevância singular e estratégica para o clube;
II - Medalha do Centenário Prata, a ser concedida para aqueles que tenham
prestado serviços de relevância singular e estratégica para o esporte paraense;
III - Medalha do Centenário Bronze, a ser concedida para aqueles que tenham se
destacado em razão dos relevantes serviços para o clube;
IV - Medalha Campeão dos Campeões, a ser concedida para os atletas que
tenham honrado e se destacado defendendo o clube.
Art. 46 - A entrega das medalhas será realizada em sessão solene do Conselho
Deliberativo, preferencialmente no mês de junho de cada ano, estando limitada ao
seguinte quantitativo:
I - 1 (uma) medalha anual na categoria Centenário Ouro;
11-1 (uma) medalha anual na categoria Centenário Prata;
III - 2 (duas) medalhas anuais na categoria Centenário Bronze;
IV - 3 (três) medalhas anuais na categoria Campeão dos Campeões.
Parágrafo Único - As 7 (sete) medalhas serão entregues para os agraciados
juntamente com o respectivo certificado em papel ou metal.
Art. 4 7 - 0 rito de escolha das personalidades a serem contempladas com a
honraria estará previsto no Regimento Interno de Conselho Deliberativo, sendo a
decisão final de competência do plenário.

TÍTULO IV
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DOS P O D E R E S SOCIAIS
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Art. 4 8 - 0 Paysandu Sport Club será regido por este Estatuto, pelos Regimentos
Internos dos Poderes Sociais e pelos demais atos normativos expedidos por quem
detiver competência legal ou estatutária.
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Parágrafo Único - São poderes do Paysandu Sport Club:
I - Assembleia Geral;
II - Conselho Deliberativo;
III - Diretoria Executiva;
IV - Conselho Fiscal.

CAPÍTULO I
DA A S S E M B L E I A G E R A L

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 49 - A Assembleia Geral é constituída por todos os associados maiores de
dezoito anos que integrem o quadro social e que se encontrem quites com todas as
suas obrigações sociais, observado o previsto nos Parágrafos Primeiro e Segundo
do artigo 29 deste Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro - É vedado ao associado se fazer representar na assembleia
geral por procuração.
Parágrafo Segundo - O associado, independentemente do número de títulos que
possua, somente poderá exercer o direito a voto uma única vez nas sessões da
Assembleia Geral.
Parágrafo Terceiro - A quitação de débitos pendentes visando a participação em
assembleias extraordinárias poderá ocorrer até antes do início da sessão, devendo
a secretaria emitir a respectiva comprovação.

^

Parágrafo Quarto - A quitação de débitos visando a participação em assembleias
ordinárias obedecerá ao previsto neste Estatuto, a fim de permitir a melhor
organização do pleito eleitoral e maior segurança jurídica dos candidatos.
Art. 50 - A Mesa Diretora da Assembleia Geral será eleita para mandato bienal e
terá a seguinte composição:
I - Presidente;
II - 1 o e 2 o Vice-Presidentes;
III - 1 o e 2 o Secretários.
Art. 51 - Compete à Assembleia Geral:
I - Ordinariamente:
a) Eleger e dar posse aos membros da Mesa Diretora da Assembleia Geral;
b) Eleger e dar posse aos membros, efetivos e suplentes, do
Deliberativo;

Conselho

c) Eleger e dar posse ao Presidente e Vice-Presidentes da Diretoria Executiva;
d) Eleger e dar posse aos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.
II - Extraordinariamente:
a) Deliberar sobre a dissolução do clube, a forma de sua liquidação, o destino do
acervo social, bem como sobre a fusão com outra entidade;
b) Decidir sobre matérias que, por imposição legal, sejam de sua competência;
c) Alterar o Estatuto Social, na forma do artigo 59 do Código Civil;
d) Realizar eleições para o Conselho Deliberativo sempre que o número de
conselheiros eleitos estiver inferior à metade das vagas efetivas existentes;
e) Destituir, em reunião especialmente convocada, os representantes dos Poderes
Sociais do Paysandu Sport Club quando praticarem atos comissivos e/ou omissivos
que se revelem prejudiciais aos superiores interesses do clube, na forma deste
Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro - Na hipótese de dissolução dp clube, caberá à Assembleia
Geral nomear o liquidante.
Parágrafo Segundo - O Presidente do Conselho Deliberativo conduzirá a reunião
destinada a destituir o Presidente da Assembleia Geral.

Parágrafo Terceiro - No orçamento anual do clube será inserida rubrica destinada a ^
custear as despesas necessárias à consecução dos objetivos sociais da $Ú
Assembleia Geral.
fSt
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Art. 52 - Compete à Presidência da Assembleia Geral:
I - Convocar a assembleia geral ordinária e extraordinária e conduzir seus
trabalhos;
II - Manter a ordem e o decoro nas reuniões da Assembleia Geral;
III - Decidir as questões de ordem nas reuniões da Assembleia Geral;
IV - Divulgar a relação de eleitores e candidatos aptos a participar da assembleia
geral ordinária;
V - Proclamar os candidatos eleitos;
VI - Expedir e assinar os termos de posse em conjunto com cada candidato eleito
na assembleia geral ordinária ou específica para este mister;
VII - Suspender as reuniões da Assembleia Geral, em caso de necessidade, pelo
tempo máximo de 1 (uma) hora;
VIII - Determinar que sejam retirados do recinto das reuniões os que prejudicarem
a manutenção da ordem e do decoro ou que indevidamente estejam no local;
IX - O voto de qualidade;
X - Credenciar terceiros para auxiliar nos trabalhos da assembleia geral;
XI - Regulamentar o acesso à sede social do clube em dias de assembleia geral,
ouvida a Diretoria Executiva;
XII - Convocar os mesários e fiscais para as reuniões que antecedam a assembleia
geral ordinária;
XIII - Fixar taxas concernentes ao seu escopo de atuação, nos termos deste
estatuto;
XIV - Deferir e indeferir as inscrições para os pleitos eleitorais;
XV - Decidir sobre os casos de competência da Assembleia Geral que sejam
omissos neste Estatuto;
XVI - Conduzir a eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.
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Parágrafo Primeiro - A legitimidade para substituir o Presidente da Assembleia
Geral nos seus impedimentos, ou no caso de vacância do cargo, obedecerá à
ordem hierárquica estabelecida no artigo 50 deste Estatuto Social.
Parágrafo Segundo - Na hipótese de assunção definitiva do cargo, o substituto
imediato da Presidência empossar-se-á e deixará livre o seu cargo anterior para
que os demais componentes da Mesa Diretora na linha sucessória também
possam ser realinhados.
Art. 53 - Compete aos Secretários da Mesa Diretora da Assembleia Geral:
I - Consignar em ata todos os acontecimentos e decisões ocorridos em cada
reunião;
li - Ler a ata da sessão anterior no início da sessão seguinte, para discussão e
aprovação;
III - Disponibilizar os formulários próprios para inscrição, votação e apuração nas
eleições do clube;
IV - Substituir o Presidente e os Vice-Presidentes nas suas ausências,
impedimentos ou renúncias, cumprindo as funções a eles pertinentes, até a
conclusão do mandato;
V - Emitir crachás com foto para todos que estiverem autorizados ou credenciados
a permanecer nos ambientes de votação e apuração da assembleia geral ordinária.
Parágrafo Primeiro - A ata será subscrita pelos integrantes da Mesa Diretora que
se fizeram presentes na reunião e deverá ser levada a registro no cartório
competente em 10 (dez) dias após o término da mesma.
Parágrafo Segundo - No impedimento de todos os membros do corpo diretivo da
Assembleia Geral ou na vacância dos respectivos cargos, dirigirá os trabalhos o
Presidente do Conselho Deliberativo, titular ou em exercício, até a conclusão do
mandato vacante.
Art. 54 - Caberá recurso administrativo à Mesa Diretora, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contra as decisões monocráticas de seu Presidente.
Parágrafo Primeiro - Os recursos interpostos contra decisões da Presidência não
gozarão de efeito suspensivo e tampouco poderão ser arguidos para interromper
reuniões em andamento.
Parágrafo Segundo - Os recursos deverão ser formulados por escrito e deverão
apresentar fundamentação legal apta a demonstrar o desacerto do ato praticado
pela Presidência.

