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Maringá, 12 de março de 2019 

 

Ref.: Mudanças na lei exigem adequações nos estatutos dos clubes. O Country convoca os 

associados para uma Assembleia Geral Extraordinária, dia 30 de março, 17 horas. 

 

Prezado Sócio: 

   O associado do Country Club de Maringá tem percebido, ao longo dos últimos anos, uma 

série de mudanças, reformas e transformações que vem proporcionando melhorias nas 

instalações e nos serviços oferecidos aos associados. A intenção da diretoria é que as 

adequações sejam constantes tanto no aspecto físico, nas instalações do clube, possibilitando 

um melhor aproveitamento da estrutura do Country, quanto no que se refere às questões 

administrativas, permitindo maior transparência da gestão. 

       Neste momento, o que se estuda e propõe é a adequação do Estatuto do Clube para 

que possa ser mantida a isenção fiscal (Imposto de Renda da pessoa jurídica, CSLL, bem como 

a tributação diferenciada do PIS e da COFINS). Há alguns anos houve uma mudança na 

legislação tributária e nas exigências aos Clubes Esportivos e Sociais. Existe um prazo para que 

as adequações sejam feitas e os clubes assim consigam manter suas isenções fiscais.   

  Para manter a isenção teremos que ter um sistema de gestão com a técnica do 

“Compliance”, ou seja, transparência na gestão, inclusive quanto aos dados econômicos e 

financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de imagem, propriedade intelectual e quaisquer 

outros aspectos de gestão. Para isso, os estatutos deverão ser adaptados à nova realidade social 

e jurídica. Muitos clubes em todo o país já fizeram essas adequações. A diretoria do Country de 

Maringá estudou e propõe as mudanças que devem ser feitas no estatuto do clube para 

atender as exigências da legislação.  

    A alteração deverá deixar claro, por exemplo, o que a diretoria fará para tornar 

transparentes os dados referentes à movimentação financeira e, ainda, qual será a 

contrapartida oferecida à sociedade para ter direito à isenção tributária. Importante destacar 

que a diretoria já vem divulgando o balanço financeiro em seu portal, na internet, com acesso 

permitido a todos os associados. Apesar de ser já ser feita esta publicação, a obrigatoriedade 

dessa divulgação ainda não consta no estatuto do clube, como determina a Lei. E para receber 

os benefícios possíveis, a transparência deve ser obrigatória e precisa constar no estatuto.  

      Além da transparência, no que se refere à gestão, as mudanças vão possibilitar outros 

benefícios aos associados, visto que há requisitos na lei que exigem melhoria na governança, na 

transparência e nos aspectos estratégicos. Com a atualização do Estatuto, o Clube poderá 

receber recursos para desenvolvimento dos esportes, possibilitando investimentos, por 

exemplo, em mais piscinas, quadras de tênis cobertas, quadras de vôlei, de basquete ou de 

futsal, sem ônus para os associados. Mas para isso, a Lei obriga o clube a adequar-se sob pena 

de incidência de tributação igual a qualquer outra empresa. E existe um prazo para que as 

adequações sejam feitas. A partir do 6º (sexto) mês contado da publicação da Lei nº 12.868 de 

outubro de 2013, as entidades Desportivas e Sociais farão jus ao disposto no art. 15 da Lei nº 
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9.532, de 10 de dezembro de 1997 e nos arts. 13 e 14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 

de agosto de 2001, caso cumpram os requisitos aqui apontados. 

Para fazer essas mudanças que vão trazer, além de economia, uma série de vantagens 

aos associados e ao clube, a diretoria está convocando a todos para uma assembleia e conta 

com a participação de um grande número de sócios para concretizar a aprovação da atualização 

do Estatuto.  

      A diretoria explica que sem as alterações no estatuto, certamente haverá oneração aos 

associados com o pagamento do Imposto de Renda da pessoa jurídica (15%), CSLL e ainda a 

tributação diferenciada do PIS e da COFINS, valores que consequentemente serão repassados 

nas mensalidades dos associados, juntamente com uma possível cobrança retroativa aos 

últimos cinco anos pela não adequação a essas Leis. Neste momento, a preocupação é levar as 

informações aos associados para que eles compreendam quais são as mudanças propostas e 

saibam também da importância dessas alterações. 

      A assembleia para discussão e votação das mudanças no estatuto do clube será 

realizada no dia 30 de março. Até lá, a diretoria estará à disposição para esclarecer quaisquer 

questionamentos dos associados, todas as terças-feiras, no período das 17 horas até às 18h30.   

Acreditamos que somos o único clube da nossa região preocupado com essa 

adequação, que é urgente e necessária, pois nós somos o único clube do interior do Paraná que 

está entre os 100 melhores clubes do país e fomos alertados por um ofício do Ministério dos 

Esportes sobre a necessidade urgente dessa alteração proposta. É muito importante a presença 

dos associados para essa votação.  

      Reiteramos que a assembleia será realizada no dia 30 de março, no salão social do 

clube, às 17 horas.  

 Agradecemos, desde já, a sua presença e mobilização junto aos demais sócios. 

 
Acompanhe todas as informações sobre o Country e sobre esta Assembleia Geral Extraordinária 

no nosso site e redes sociais: 

 

    


