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ESTATUTO DO MOTO CLUBE TAMANDÚAS DO ASFALTO 

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINALIDADES. 

Art. 1º - Com a denominação de MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO, é 
criado em Outubro do ano de 2002 uma entidade privada de direito civil, sem fins 
lucrativos, com sede e foro na cidade de Itapecerica, Estado de Minas Gerais, 
exercida na forma deste estatuto, com endereço provisório na rua Dada Malaquias 
125 apt 102 Itapecerica MG.  

Art. 2º - O MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO funcionará por prazo 
indeterminado e com número ilimitado de sócios.  

Art. 3º - O MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO tem por finalidade: 

 I - Aglutinar motociclistas de Itapecerica e de municípios vizinhos. 

II - Promover reuniões e encontros de natureza festiva ou não, relacionada 
ao motociclismo. 

III – Pugnar pela união dos motociclistas, promovendo esclarecimentos, 
orientações e a interação entre eles.  

CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA 

Art. 4º - O MOTO CLUBE TAMANDUÁ DO ASFALTO terá a seguinte estrutura 
básica: 

 Presidente Ronaldo Quintela de Andrade 

I - Conselho Deliberativo;   
II - Conselho Diretor;   
III - Conselho Fiscal. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os membros dos Conselhos Diretor e Fiscal serão eleitos 
pelo Conselho Deliberativo, dentre os seus membros, para um mandato de Oito 
anos, com a possibilidade de uma recondução para o mesmo cargo, com exceção 
do Presidente que e um cago vitalício. 

SEÇÃO I - DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Art. 5º - O Conselho Deliberativo é o órgão máximo do MOTO CLUBE 
TAMANDUÁS DO ASFALTO. É composto pelos sócios fundadores e por outros a 
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ele incorporados a partir dos critérios definidos neste Estatuto e no Regimento 
Interno. 

Art. 6º - O Conselho Deliberativo reunir-se-á: 

 I Ordinariamente: Uma vez por ano, no primeiro trimestre, por convocação 
do presidente do Conselho Diretor, para apreciar o relatório de atividades do 
MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO e para deliberar sobre as contas 
desse mesmo Conselho, relativas ao exercício imediatamente anterior, mediante 
parecer do Conselho Fiscal. 

II Extraordinariamente, por convocação: 

a)     Do Conselho Diretor;  
b)     De 2/3 dos membros do Conselho Fiscal.  

Art. 7º - O Conselho Deliberativo instalar-se-á, ordinariamente, em primeira 
convocação, com maioria absoluta dos sócios e, em segunda convocação, após 
trinta minutos do horário marcado para a sua realização, com qualquer número de 
sócios presentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Conselho Deliberativo será convocado com, no mínimo, 
dez dias de antecedência, mediante comunicação por escrito a cada um dos 
associados por email e divulgação no saite do moto clube, podendo o Presidente 
enviar por mensagem via telefone. 

Art. 8º - As deliberações do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria 
simples dos sócios presentes.  

Art. 9º - Compete ao Conselho Deliberativo: 

I - Eleger os membros dos Conselhos Diretor e Fiscal;  
II - Deliberar sobre eventuais indicações do Conselho Diretor, de pessoas a 
serem admitidas como sócios honorários ou beneméritos;   
III - Deliberar sobre o disposto no Art. 6º, inciso I, alínea “a” deste Estatuto;  
IV - Discutir e votar propostas de alteração no Estatuto, apresentadas pelo 
Conselho Diretor ou por 2/3 dos associados;  
V - Fixar o valor e a forma de pagamento das contribuições devidas pelos 
sócios do MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO; 
VI - Decidir, em última instância, sobre recursos de decisões dos Conselhos 
Diretor e Fiscal. 
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 SEÇÃO II - DO CONSELHO DIRETOR  

Art. 10º - O Conselho Diretor será constituído por quatro membros, sendo o 
Presidente e mais três membros eleitos pelo Conselho Deliberativo para ocupar os 
seguintes cargos: 

a) Presidente (CARGO VITALICIO) 

b) Vice Presidente; 

c)  Tesoureiro 

d)  Secretário. 

Art. 11º - Compete ao Conselho Diretor: 

I - Administrar o MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO de acordo 
com os princípios estatutários e as normas regimentais;  
II - Traçar as diretrizes gerais do plano de ação do MOTO CLUBE 
TAMANDUÁS DO ASFALTO; 
III - Encaminhar ao Conselho deliberativo, após parecer do Conselho Fiscal, 
o balanço geral e as contas do exercício financeiro; 
IV - Apresentar, anualmente, ao Conselho Deliberativo, o relatório das 
atividades e projetos desenvolvidos; 
V - Deliberar, eventualmente, “ad referendun” do Conselho Deliberativo, 
sobre moções relativas a motociclistas de outros grupos, bem como a 
empresas ou organizações que se destacarem na atuação em favor do 
motociclismo; 
VI - Convocar o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal quando se fizer 
necessário; 
VII - Apresentar ao Conselho Deliberativo, a proposta de regimento Interno. 
VIII - Orientar os associados sobre as normas de convivência dentro do 
MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO e, principalmente, fora dele, 
quando em viagens ou em encontros onde se reúnem outros motociclistas e 
outros grupos;  
IX - Analisar reclamações sobre algum associado, apresentada pelos 
demais Conselhos ou por qualquer associado, neste caso, por escrito;  
X - Fazer, junto ao associado infrator, as observações que julgar 
necessária, bem como aplicar as penalidades previstas no Regimento 
Interno;  
XI - Apresentar ao Conselho Deliberativo, a indicação de exclusão do 
associado, em caso de falta grave, de acordo com o regimento interno ou 
com as normas elementares de convivência social. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O comportamento do associado será de interesse desse 
Conselho sempre que ele estiver usando qualquer símbolo ou distintivo do MOTO 
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CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO e também, quando mesmo sem estar 
utilizando qualquer símbolo ou distintivo, estiver agindo como motociclista e sua 
imagem for associado ao MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO.  

Art. 12º - O Conselho Diretor reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, 
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou dos seus outros dois 
membros. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A convocação extraordinária se dará por escrito, com 
antecedência mínima de sete dias úteis. 

Art. 13º - Compete ao Presidente: 

 I - Cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e regimentais; 

II - Representar o MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO 
judicialmente e extra judicialmente, ativa e passivamente; 

III - Movimentar as contas do MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO, 
juntamente com o Tesoureiro; 

IV - Convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor e do Conselho 
Deliberativo.  

Art. 14º - Compete ao Vice Presidente: 

I - Colaborar com o Presidente no exercício de suas atribuições e substituí-
lo nas suas faltas e/ou impedimentos; 

II - Na ausência do Presidente movimentar as contas do MOTO CLUBE 
TAMANDUÁS DO ASFALTO, juntamente com o Tesoureiro; 

Art. 15º - Compete ao Tesoureiro: 

I - Responder pelos demais atos inerentes aos serviços da Tesouraria.  

Art. 16º - Compete ao Secretário: 

 I - Responder pelos atos inerentes ao funcionamento da secretaria.  

SEÇÃO III - DO CONSELHO FISCAL 

Art. 17º - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização econômico-financeira, 
composto por membros, eleitos pelo Conselho Deliberativo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Os membros do Conselho Fiscal escolherão entre si, um 
Presidente.  

Art. 18º - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Examinar, semestralmente, os livros, documentos contábeis, balancetes 
e relatórios do Conselho diretor; 

II - Apresentar ao Conselho Deliberativo, pelo menos uma vez por ano, 
relatório de sua apreciação sobre o trabalho do Conselho Diretor. 

CAPÍTULO III - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E DAS CONDIÇÕES 
PARA SUA ADMISSÃO 

Art. 19o – Sócios de qualquer categoria não responderá direta, indiretamente ou 
subsidiariamente pelas obrigações contrarias pelos Tamanduás do Asfalto, 
executadas as obrigações contrárias pôr este, em que cada sócio tenha aprovado 
pessoalmente, em Assembléia Geral, os gastos, quando serão responsáveis nas 
respectivas proporções dos demais membros aprovadores dos referidos gastos. 

Art. 20o – A admissão ao quadro social do MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO 
ASFALTO, dependerá de proposta escrita, apoiada pôr, pelos menos, dois sócios, 
que será encaminhada a Diretoria, que apreciara e decidirá, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, prorrogável pôr igual período, pelo cumprimento das regras 
estabelecidas neste Estatuto, deferindo ou não o ingresso do novo associado. 
Passando primeiro pela categoria Aspirante e depois para a Categoria Sócio 
contribuinte. 

Capítulo IV - DAS CONDIÇÕES PARA SÓCIOS CONTRIBUINTES 

Art. 21o – São condições indispensáveis ao ingresso e permanência no quadro 
social, na qualidade de sócio contribuinte: 

1. Ter capacidade para exercer direitos e assumir obrigações; 
2. Gozar do bom conceito e ter boa conduta; 
3. Não ter sido eliminado de outro moto clube; 
4. Ser proprietário de motocicleta, sempre em boas condições de utilização, 

conservação e segurança; 
5. Possuir habilitação para conduzir motocicletas; 
6. Não fazer uso de substâncias entorpecentes (drogas); 
7. Assumir o compromisso de obedecer fielmente a este Estatuto e as 

decisões dos órgãos administrativos do MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO 
ASFALTO. 
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Parágrafo Primeiro – Em caráter excepcional DIGA-SE, (Na assinatura da Ata de 
fundação) aceita-se sócios que não seja proprietário de motocicleta, após a 
fundação e registro em cartório obedecerá ao artigo 22, item quatro e 5 sem 
exceções. 

Parágrafo Segundo – Os Sócios estarão obrigados ao pagamento de uma 
contribuição pecuniária mensais, que a Diretoria vier a determinar com a finalidade 
de custeio das despesas do Moto Clube. O Não cumprimento do estabelecido 
neste parágrafo, quando houver inadimplência no pagamento das contribuições 
pecuniárias pôr período superior a 90 (noventa) dias, acarretara o afastamento do 
sócio, o qual será o sócio inadimplente convocado a apresentar defesa, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, e será julgado pêlo membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal e Disciplinar. 

Capítulo V – SÃO DEVERES DOS SÓCIOS 

Art. 22o – Porta-se com inteira disciplina e correção, em transito ou não, e 
especialmente, quando estiver utilizando o brasão ou escudo do MOTO CLUBE 
TAMANDUÁS DO ASFALTO. 

Art. 23o – Manter-se em dia com suas contribuições pecuniárias com o MOTO 
CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO. 

Art. 24o – Cumprir fielmente o presente Estatuto e demais decisões dos órgãos 
administrativos do MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO. 

Art. 25o – Cooperar sempre, direta ou indiretamente, para o engrandecimento do 
MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO. 

Art. 26o – Acatar as designações dos membros da Diretoria e outras autoridades 
do MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO, quando o exercício de suas 
atividades. 

Art. 27o – Comprovar sua qualidade de sócio no gozo de seus direitos, pôr meio 
de carteira social e do recibo, quando quiser ter ingresso nas dependências dos 
Tamanduás do Asfalto, para votar nas Assembléias, comparecer as reuniões pôr 
ele promovidas ou quando for solicitado pôr diretor ou pessoas devidamente 
autorizadas, onde quer que se encontre na qualidade de sócio. 

Art. 28o – Comunicar a Diretoria por escrito sobre eventual impossibilidade de 
exercer cargo ou comissão a que tenha sido designado ou eventual alterações de 
seu endereço residencial, profissional, profissão ou estado civil. 
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Art. 29o – Tratar com urbanidade não só os dirigentes e empregados dos 
Tamanduás do Asfalto, mas também os demais associados. 

Art. 30o – Preservar a boa imagem do motociclista ajudando sempre que possível. 

Art. 31o – Orientar dentro dos bons princípios os iniciantes do motociclismo. 

Art. 32o – Em hipótese alguma participar de corridas ilegais, arruaças, ou 
quaisquer atividades que venham contrariar o Estatuto Social, regulamentos, bem 
como a legislação vigente no país. 

Art 33o – Para fazer parte do Moto Clube o associado deverá adquiri um KITE 
junto ao Presidente com pagamento antecipado no valor de 30% do salário 
mínimo vigente. Este kite contem: Um Brasão bordado com o nome do Moto 
Clube, uma camisa estampada com o brasão do moto clube e um pette bordado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O associado que, por qualquer motivo, deixar de pertencer 
ao MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO, perde o direito de usar a marca 
ou qualquer distintivo associado à imagem dessa agremiação e fica na obrigação 
de devolver a carteira de associado, junto com o Brasão e camisa. 

 Capítulo VI – DOS DIREITOS DOS SÓCIOS 

Art. 34o – São direitos dos associados, desde que pontualmente em dia com suas 
obrigações perante do MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO: 

1. Usufruir das prerrogativas fixadas neste Estatuto e demais decisões de 
seus órgãos administrativos, podendo perante estas fazer valer seus 
direitos;  

2. Usar e gozar dos serviços que Tamanduás do Asfalto, prestar ou vier a 
prestar aos associados; 

3. Participar das atividades promovidas pelos Tamanduás do Asfalto; 
4. Votar e ser votado, respeitadas as restrições constantes no presente 

Estatuto; 
5.  Pleitear o seu ingresso no Conselho Deliberativo, após 36 meses de 

admissão no quadro social.  
6. Viajar para encontros de outro Moto clube pelo menos cinco viagens por 

ano, documentando e levando o Nome do Moto clube; 
7. Apresentar visitantes. 

Capítulo VII – DAS PENALIDADES 

Art. 35o – Os sócios sem distinção, estão sujeitos a seguintes penalidades, 
conforme o caso: 
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1. Advertência escrita; 
2. Eliminação. 

Art. 36o – Será passível de pena de advertência escrita o sócio que: 

1. Infringir quaisquer disposições estatutárias, regularmente ou ainda qualquer 
decisão dos órgãos administrativos dos Tamanduás do Asfalto; 

2. Proceder incorretamente nos Tamanduás do Asfalto, ou fora dele, quando 
em uso de seu brasão escudo; 

3. Desacatar ou desrespeitar quaisquer membros da diretoria ou associados; 
4. Dar publicidade às questões privadas dos Tamanduás do Asfalto, 

especialmente, as questões disciplinares a que tiver conhecimento, antes 
de devidamente, julgadas; 

5. Inscritos ou designados pela Diretoria, quaisquer atividades inerente aos 
Tamanduás do Asfalto, recusar sua participação sem causa justificada; 

6. Invadir qualquer recinto ou dependência dos Tamanduás do Asfalto ou pôr 
ele ocupado; 

7. Propuser para o sócio por má fé, pessoa indigna. 

Art. 37o – Caberá pena de eliminação ao sócio que: 

1. For reincidente no período de 06 (seis) meses a contar da primeira 
penalidade de advertência escrita; 

2. For condenado criminalmente, com sentença transitada em julgado; 
3. Desviar dinheiro ou material dos Tamanduás do Asfalto; 
4. Atentar contra crédito dos Tamanduás do Asfalto, diminuindo-a no conceito 

público, pôr palavras, atos ou fatos; 
5. Induzir ou provocar brigas desordens no interior da sede social ou em 

qualquer evento, no qual Tamanduás do Asfalto esteja participando, como 
visitante ou convidado; 

6. Promover conflito dentro ou fora dos Tamanduás do Asfalto, ou participar 
de corridas ilegais, arruaças ou mesmo contrarias a legislação vigente no 
país; 

7. Fazer uso de substâncias entorpecentes (drogas). 

Parágrafo Primeiro – As defesas e os julgamentos, bem como a aplicação das 
penas previstas no artigo 36o, serão efetuados pelo Conselho Fiscal e Disciplinar.  

Parágrafo Segundo – Uma vez imposta à penalidade, a decisão, obrigatoriamente 
será afixada no quadro de avisos do Moto Clube, para conhecimento de todos, 
comunicada pôr escrito ao associado punido e lançada na sua ficha social. 

Capítulo VIII – DOS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE PENAS 
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Art. 38o – Qualquer associado ou membro da Diretoria e do conselho Fiscal e 
Disciplinar poderá propor a aplicação das penalidades previstas no presente 
Estatuto, a sócio dos Tamanduás do Asfalto, desde que o faça pôr petição, 
requerimento ou carta, devidamente assinada e endereçada ao Conselho Fiscal e 
Disciplinar, detalhando o ocorrido e qual infração cometida pelo acusado, 
nomeando, desde logo, as testemunhas eventuais e indicando as provas que tiver. 

Art. 39o – O Conselho Fiscal e Disciplinar imediatamente se reunirá, 
reservadamente, e deliberará sobre o acatamento ou não do procedimento, 
notificando o sócio acusado para apresentar as provas que tiver. Caso o conselho 
Fiscal e Disciplinar resolva pelo arquivamento, deverá fazê-lo de forma expressa e 
motivada. 

Art. 40o – Apresentada à defesa ou não pelo sócio acusado até 15 (quinze) dias 
da data da notificação deste, o Conselho Fiscal e Disciplinar se reunirá 
novamente, convocando as testemunhas arroladas para serem ouvidas e decidir 
sobre a aplicação da penalidade. 

Art. 41o – Da decisão que julgar pelo arquivamento ou não do procedimento ou da 
aplicação da penalidade, caberá recurso à direção Geral dos Tamanduás do 
Asfalto, que é composta pêlos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal 
Disciplinar, que conjuntamente apreciarão a matéria e decidirão dentro do prazo 
de 10 (dez) dias a contar da data da interposição do recurso. 

Parágrafo Único – Das decisões da Direção Geral, não caberá recurso. 

Art. 42o – O Regimento Interno será elaborado e aprovado pela Diretoria. 

Art. 43o – O MOTO CLUBE TAMANDUAS DO ASFALTO, adotará o Tamanduá 
Bandeira como seu brasão e escudo, nas cores PRETAS, AMARELA E 
MARROM. 

Art. 44o – O MOTO CLUBE TAMANDUAS DO ASFALTO, adotará as cores 
PRETA , BRANCA e AMARELA, em suas camisetas para a colocação nas 
mesmas o TAMANDÚA BANDEIRA na proporção que a Diretoria achar mais 
adequada. Nas camisas brancas o nome do moto clube também devera esta 
escrito nas mangas. 

Art. 45o – O pavilhão da Associação levará as letras TAMANDUÁS DO ASFALTO, 
estilizadas em tamanho proporcional ao redor do TAMANDUÁ. 

Art. 47o – Os casos omissos neste Estatuto, serão resolvidos pela Diretoria. 

CAPÍTULO IX - DO PATRIMÔNIO 
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Art. 48º - O patrimônio do MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO será 
constituído por: 

 I - Recursos provenientes das contribuições dos associados; 

 II - Doações, legados e subvenções de pessoas de direito público e privado; 

 III - Receitas eventuais; 

 IV - Bens móveis e imóveis que lhe forem destinados e/ou adquiridos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de dissolução do MOTO CLUBE TAMANDUÁS 
DO ASFALTO, por no mínimo 2/3 dos associados, convocados especialmente 
para esse fim, o patrimônio será destinado à entidade que cuide de crianças 
especiais, localizada em Itapecerica – MG ou em município vizinho. 

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 49º - É vedado ao MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO, remunerar, 
direta ou indiretamente, os membros dos Conselhos Deliberativo, Diretor e Fiscal.  

Art. 50º - É vedado ao MOTO CLUBE TAMANDUÁS DO ASFALTO, a vinculação 
com atividades político partidárias.  

Art. 51º - O Conselho Diretor apresentará ao Conselho Deliberativo, no prazo de 
90 (noventa) dias a contar da aprovação desse Estatuto, a proposta de Regimento 
Interno.  

Art. 52º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo.  

Art. 53º - Este Estatuto é reformável, no todo ou em parte, inclusive no tocante à 
sua administração.  

Art. 54º - O presente estatuto passa a vigorar a partir do registro no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas.  

Itapecerica, 13 de Outubro de 2002. 

 

                                                               Ronaldo Quintela de Andrade 

(NOME DE UM ADVOGADO) 
REGISTRO OAB N° XXXXXXXXXXX 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO MOTO CLUBE TMANDUÁS DO ASFALTO 
Nome: 
 
Endereço: 
 
Moto: Placa: Modelo: 
Carteira nº Validade: Telefone: 
Grupo Sangüíneo: Idade: Data Nascimento: 
Indicado Por: 
 
 
Garupeiro: 
Obs: 
 
 
 
 
 


