ESTATUTO SOCIAL

Puro Malte Moto Clube
2016
PREÂMBULO
Este Estatuto foi aprovado por unanimidade pelos membros fundadores do Puro
Malte Moto Clube que hoje compõe a sua diretoria, em reunião realizada no dia 16 de
julho de 2016, passando a vigorar a partir de então, com os seguintes termos:
Capitulo I:
Denominação, Sede e Fins
Art. 1º - O Puro Malte Moto Clube, ou simplesmente Puro Malte M.C; é uma sociedade
civil sem fins lucrativos que não distribui resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Foi criada
por amantes dos veículos automotores de duas rodas e se destina a desenvolver o
Motociclismo através da promoção de viagens, reuniões, eventos, atividades educativas,
culturais e filantrópicas além do intercâmbio com outras entidades afins. Objetiva o
convívio entre seus membros e outros motociclistas, preservando o espírito de amizade,
irmandade, solidariedade e respeito.
Art. 2º - O Puro Malte M.C, constitui-se por tempo indeterminado, e tem a sua sede
provisória situada à CLN 407, Bloco A nº 61. - Asa Norte, em Brasília - DF.
Art. 3º - O Puro Malte M.C rege-se pelo presente Estatuto, Regulamentos Internos e
Legislação de trânsito em vigor, que lhe for aplicável.
Capitulo II:
Membros – Categorias, Ingresso, Saída e Penalidades
Art. 4º - O Puro Malte M.C é constituído por um número ilimitado de membros, assim
denominados e divididos:
I - Membros Fundadores: Participaram da fundação do M.C e continuam contribuindo
com o desenvolvimento do Puro Malte M.C;
II - Membros Efetivos: Todos os indivíduos que satisfaçam as condições exigidas no Art.
5º;
III - Membros Dependentes: Cônjuges e filhos menores de 21 anos dos Membros
Efetivos;
IV - Membros Nômades: Representa o M.C sem filiação a uma facção específica;
V - Membros Honorários: Entidades, organismos e indivíduos que na sua esfera de
atuação trabalhem para divulgar e valorizar as ações do Puro Malte M.C.
$1º - Membros Dependentes, Nômades e Honorários são isentos do pagamento de
mensalidades e não tem direito a voto;
$2º - O título de Membro Nômade pode ser concedido pela diretoria do M.C ao Membro
que completar 10 (dez) anos de participação e dedicação do M.C.

Art. 5º - Política de ingresso no M.C:
I - Ser maior de 21 anos, possuir motocicleta e habilitação para pilotar motocicletas
conforme a legislação de trânsito vigente;
II - Ser apresentado por um membro escudado, que se tornará o padrinho deste candidato
e será responsável pela conduta do seu afilhado até que este venha a ser efetivado,
cabendo inclusive ao padrinho comunicar ao seu afilhado o resultado da votação;
III - Cumprir um período mínimo inicial de 3 (três) meses de avaliação, onde terá seus
atos e comportamentos avaliados pela diretoria do Clube;
IV - A partir do cumprimento do período mínio inicial de avaliação e assim aprovado pela
diretoria, o candidato a novo membro terá o direito de utilizar o meio escudo do Puro
Malte M.C, composto pelos patches “Puro Malte” e “Distrito Federal” nas costas e
também “Seu Nome”, “Puro Malte M.C” e “Distrito Federal” na frente do colete,
conforme padrão estabelecido e será chamado de aspirante ou novato;
V - Após o período total de avaliação, que é de 1 (um) ano, o ingresso do novo membro
poderá ou não ser aceito pela diretoria, ficando o candidato obrigado a devolver os
patches utilizados caso não seja aceito;
VI - Se aceito pela Diretoria, o novo membro passa a ter o direito de utilizar o escudo
fechado do Puro Malte M. C, composto pelo brasão principal que deverá ser fixado no
centro das costas do colete, entre os patches “Puro Malte” e “Distrito Federal” já
previamente utilizados;
VII - O período total de avaliação poderá ser aumentado, diminuído ou cancelado a
qualquer momento por decisão da diretoria;
VIII - O candidato a membro iniciará o pagamento das mensalidades a partir do momento
em que adquirir o direito de utilizar o meio escudo do Puro Malte M.C, cujo valor é
determinado pela Diretoria e informado no item I do anexo I deste estatuto;
IX - O título de membro do Puro Malte M.C é intransferível e inegociável;
X - O ingresso de membros provenientes de outros Moto Clubes será avaliado pela
diretoria, já que este não pode ter sido expulso de quaisquer outra associação de
motociclistas ou organização congênere por ato desabonador, e uma vez aceita, deverá
preencher todos os requisitos citados no Art. 5º deste estatuto.
$1º - O Puro Malte M.C não faz distinção de marca, modelo e potência (cilindradas).
$2º - Para a segurança do comboio, nos deslocamentos em grupo que se caracterizarem
como interestaduais, a potência mínima exigida é de 250cc.
$3º - Os custos de aquisição do colete e confecção dos patches são de inteira
responsabilidade de cada membro;
$4º - Ficam excluídos das regras do Art. 5º deste estatuto o ingresso dos membros
Honorários, cuja aprovação competirá a Diretoria;
$5º - A concessão dos títulos de membros Nômade e Honorário deverá contar com a
unanimidade dos votos da diretoria.
Art. 6º - Política de Saída do M.C:
I - Formalizar sua intenção de maneira expressa, por carta endereçada ao Presidente do
Moto Clube com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
$1º - O desligamento será concluído após a quitação de todos os débitos eventualmente
pendentes com o Moto Clube;
$2º - Ao solicitar seu desligamento, o agora ex-membro fica obrigado a devolver ao Moto
Clube todos os patches utilizados por ele até aquele momento, uma vez que os patches
são de propriedade do Puro Malte Moto Clube.

Art. 7º - Penalidades - Poderá ser suspenso ou expulso pela Diretoria, o membro que:
I - Atuar no sentido de desacreditar a Associação;
II - Denegrir a imagem, o bom nome ou a reputação do Puro Malte M.C, ou de qualquer
membro do Moto Clube;
III - Recusar injustificadamente ou abandonar o cargo social para que tenha sido
designado no âmbito da associação;
IV - Desenvolver atividades que coloquem em risco ou afetem os interesses morais ou
materiais do Moto Clube;
V - Deixar de comparecer às reuniões mensais obrigatórias conforme incisos III e IV do
Art. 11º;
VI - Deixar de pagar as mensalidades durante 3 (três) meses, e que, mesmo depois de
comunicado pelo tesoureiro, não o fizer no prazo de 60 (sessenta) dias.
$1º - A suspensão de qualquer membro não o desobriga do pagamento das mensalidades,
mas o proíbe de frequentar as reuniões até que sua situação seja decidida pela diretoria;
$2º - O membro suspenso que insistir e desobedecer o inciso $1º do Art. 7º, terá a sua
expulsão decretada imediatamente pela Diretoria;
$3º - Uma vez expulso pela diretoria o membro fica desobrigado do pagamento das
mensalidades;
$4º - Das decisões e penalidades aplicadas pela Diretoria, terá o membro a possibilidade
de solicitação de 1 (um) recurso junto a esta mesma mesa para uma nova avaliação do
caso, que a julgará em última instância.
Capitulo III:
Membros - Deveres e Direitos
Art. 8º - São deveres de todos os membros.
I - Honrar o escudo do Puro Malte M.C em todos os locais e circunstâncias e contribuir
para o seu desenvolvimento;
II - Satisfazer pontualmente as obrigações financeiras;
III - Cumprir as disposições dos Estatutos e Regulamentos e acatar as resoluções da
diretoria;
IV - Desempenhar com zelo e assiduidade os cargos para que foram eleitos, pois nenhum
cargo ou função exercidos serão remunerados;
V - Portar-se com inteira disciplina e correção, em trânsito ou não, e especialmente,
quando estiver utilizando o escudo do Puro Malte M.C;
VI - Assumir inteira e total responsabilidade pela conduta do visitante que apresentar ao
M. C durante sua condição de candidato a membro;
VII - Manter sua motocicleta em condições de uso e de acordo o Código Nacional de
Trânsito.
Art. 9º - São direitos de todos os membros.
I - Utilizar o brasão do Puro Malte M.C;
II - Participar de todas atividades promovidas pelo Puro Malte M.C;
III - Votar e ser votado, respeitadas as restrições constantes no presente estatuto;
IV - Assumir função e integrar comissões quando indicados pela diretoria;
V - Apresentar novos candidatos a membros.
$1º - A utilização do escudo do Puro Malte M.C em camisetas, jaquetas e bonés assim
como qualquer outro traje, vestimenta ou produto deve ser autorizada pela direção.

Capitulo IV:
Diretoria –Eleição, Reunião e Composição
Art. 10º - O Puro Malte M.C será administrado por uma Diretoria composta inicialmente
pelos membros fundadores e dividida entre os seguintes cargos:
I - Presidente;
II - Vice Presidente;
III - Tesoureiro;
IV - Relações Públicas;
V - Diretor de Patrimônio.
§1º - A Diretoria será eleita em reunião mensal obrigatória e sua composição decidida por
unanimidade entre os membros fundadores, ou se necessário, através de votação;
§2º - Ficará a cargo dos membros da própria Diretoria nomear outro membro efetivo para
ocupar as vagas que ocorrerem na Diretoria;
§3º - O mandato da Diretoria eleita será de 2 (dois) anos e poderá ser revalidado pela
diretoria ao final deste período, desde que de forma unanime.
§4º - A diretoria pode a qualquer momento, desde que de forma unanime, alterar sua
formação através da convocação de novas eleições ou simplesmente promovendo
alterações nos cargos.
§5º - As funções podem ser cumulativas.
Art. 11º - O Puro Malte M.C se reúne mensalmente para deliberar sobre os assuntos de
interesse do Moto Clube.
I - A reunião mensal acontecerá sempre as 09:00h do primeiro domingo subsequente ao
dia 15, em local previamente escolhido pela Diretoria e informado a todos os interessados;
II - É obrigatória a participação de todos os membros efetivos nas reuniões mensais,
ficando sujeito as penalidades;
III - O membro que não comparecer a 3 (três) reuniões mensais obrigatórias em sequência
será imediatamente suspenso;
IV - O membro que não comparecer a 6 (seis) reuniões mensais obrigatórias durante o
corrente ano será imediatamente suspenso.
Art. 12º - A Diretoria do Puro Malte M.C é composta pelos 4 fundadores, Gleyson, Rhans,
Rodrigo e Ronaldo, ocupando as funções abaixo com a seguinte distribuição:
I - Presidente: Gleyson
II - Vice Presidente Rodrigo
III - Tesoureiro: Ronaldo
IV - Relações Públicas: Rhans
V - Diretor de Patrimônio: Rodrigo
Art. 13º - A representação do Moto Clube, em Juízo e fora dele cabe ao Presidente ou
Vice Presidente da Diretoria.
Art. 14º - Compete à Diretoria:
I - Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e Regulamentos;
II - Zelar pelos interesses do Moto Clube, superintendendo em todos os seus serviços da
maneira mais eficaz e econômica, e promover o seu desenvolvimento;
III - Deliberar como julgar mais conveniente para os interesses do Moto Clube, em todos
os casos omissos nos Estatutos e Regulamentos;

IV - A Diretoria é solidariamente responsável pelos atos da sua administração.
Art. 15º - Ao Presidente cabe:
I - Representar ativa e passivamente o Moto Clube em Juízo ou fora dele;
II - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto;
III - Convocar e presidir as reuniões de diretoria e assembleias;
IV - Assinar com a diretoria todas as atas de reuniões;
V - Dirigir a Associação de acordo com o Estatuto Social;
Parágrafo Único - Em caso de relevância e urgência, o Presidente junto com os demais
membros fundadores e através de votação, deverá baixar resoluções referentes aos casos
omissos no estatuto e regimento, solucionando conflitos.
Art. 16º - Ao Vice-Presidente cabe:
I - Substituir o Presidente em seus impedimentos;
II - Colaborar com o Presidente na solução dos assuntos de ordem administrativa;
III - Exercer as atribuições que lhe sejam conferidas.
Art. 17º - Ao Tesoureiro cabe:
I - Arrecadar as receitas;
II - Assinar, com o Presidente, cheques, títulos ou outros documentos de responsabilidade
financeira;
III - Satisfazer as despesas autorizadas;
IV - Assinar todos os recibos de quotas, joias e de quaisquer outras receitas; fiscalizar a
sua cobrança, e depositar em estabelecimentos bancários de reconhecido crédito todos os
fundos que não tenham imediata aplicação;
V - Manter a contabilidade em dia;
VI - Apresentar mensalmente para a Diretoria o extrato de receitas e despesas;
Parágrafo Único - O Moto Clube só pode efetuar compras mediante a autorização da
diretoria.
Art. 18º - Ao Relações Públicas cabe:
I - Orientar os órgãos de propaganda e informação do Moto Clube;
II - Elaborar os planos de publicidade a serem aprovados pela Diretoria.
III - Administrar e manter atualizadas as informações do Moto Clube nas redes sociais.
IV - Administrar, acompanhar e manter em dia a conta de e-mail do Moto Clube.
Art. 19º - Ao Diretor de Patrimônio cabe:
I - Ter sob sua guarda e responsabilidade os bens do Moto Clube;
II - Manter atualizado um cadastro de todo o patrimônio e materiais pertencentes à
Associação;
III - Manter limpo, organizado e em condições de uso os materiais pertencentes à
Associação;
IV - Zelar pela segurança de todos os bens pertencentes ou em poder do Clube, assim
como a sede e ou qualquer propriedade móvel ou imóvel da entidade.

Capítulo V:
Custos – Receitas e Despesas
Art. 20º - O Patrimônio do Moto Clube é constituído por receitas próprias conforme
relação abaixo:
I - Mensalidade: Valor pago pelos membros.
II - Donativos e/ou Subsídios.
III - Rendimento de serviços ou venda de publicações ou outros materiais.
IV - Produto de empréstimos.
V - Juros de Depósitos ou participações.
VI - Verbas Governamentais, Municipais, Estaduais e Federais.
§1º - Toda as renda, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais do Puro Malte M.C;
$2º - O Valor da mensalidade é definido pela Diretoria e informado no item I do anexo I.
$3º - A mensalidade pode ser paga através de depósito bancário na conta do M.C ou em
mãos, sob responsabilidade do tesoureiro;
$3º - Cabe a Diretoria através de votação unanime, definir o valor da mensalidade.
Art. 21º - As despesas do Moto Clube são deliberadas pela diretoria, conforme item II do
anexo I.
Capitulo VI:
Regulamentos Internos e Interpretação do Estatuto
Art. 22º - Compete à Diretoria a elaboração dos regulamentos internos julgados
necessários para o bom funcionamento do Moto Clube.
Art. 23º - Compete ainda à Diretoria à interpretação do Estatuto e Regulamentos.
Capitulo VII:
Disposições Gerais
Art. 24º - A entidade não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer
forma ou título, a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
equivalente.
Art. 25º - A Diretoria poderá se reunir em sessões permanentes, sempre que os
interessados da Associação o exijam.
Art. 26º - É rigorosamente proibido dentro das instalações do Moto Clube:
I - O uso de drogas ilícitas;
II - Atos de violência;
III - Manifestações de danos morais contra outrem.
Art. 27º - Os membros expulsos pela Diretoria com base no Art. 7º (sétimo) não têm
direito a solicitação de um segundo recurso do julgamento junto a Diretoria.
Art. 28º - O Puro Malte M.C não se responsabiliza por quaisquer incidentes ou acidentes
ocorridos resultantes das atividades do Moto Clube.

Art. 29º - Os casos omissos neste Estatuto e demais regulamentos serão resolvidos pela
Diretoria mediante votação, que baixará resoluções com força administrativa e estatutária,
vigorando a partir de sua publicação, tornando-a de conhecimento de todos os membros.
Capitulo VIII:
Compromisso de Honra
Art. 30º - Os membros no seu ingresso ao Puro Malte M.C deverão assinar uma
declaração comprometendo-se a aceitar o Estatuto, Regimento e demais normas, Honrar
e Defender o Moto Clube.
Capitulo IX:
Dissolução e Forma de Liquidação
Art. 31º - Em caso de dissolução ou extinção da Moto Clube, o eventual patrimônio
remanescente será distribuído em partes iguais entre os membros escudados com no
mínimo 1 (um) ano de associação.
Art. 32º - O presente Estatuto só poderá ser alterado em reunião extraordinária da
diretoria, convocada expressamente para esse fim.

Brasília, 04 de Fevereiro de 2017

Diretores:

ANEXO I

Item I – Valor das mensalidades:
-Definido o valor de R$50,00 em reunião realizada em 15/07/2016.
-Valor alterado para R$60,00 em reunião da diretoria realizada em 21/01/2017.
Item II – Despesas do Moto Clube:
-

