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BANGU ATLÉTICO CLUBE 
Av. Cõncgo Je Vasconccln~. 549. 
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ESTATUTO 00 BANGU ATLÉTICO CLUBE 

. . . . . . . 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .... . . . . . . . . .. . . 

CAPÍTULO 1: DO CLUBE E SEUS OBJETIVOS . 
Art. tº - O BANGU A TLETICO CLUBE, neste estatuto denominado BANG~, fund:.ld_o cm 17 dc_a_b~il de .' 9~4. 
ncs1a cidade onde tem sede. é uma associaç:lo. sem fins lucrativos. de duraç:lo indctcnnm.lda. de uuhd:.ldc p~bhc:i 
Municipal (Decreto 3333. de 19 de setembro de 1929). con:i personalidad~ juridica distinta cb de seus associados. 
que n:lo respondem solidãria ou subsidiariamente pelas obng:.içõcs cot\lra1das pelo BANGU. 
Art. r -O BANGU tem por objetivos: 
1 - Incentivar e promover a pr:itica do futebol e de ~poncs ?limpicos . . . . , 
11 - Promo"er reuniões e diversões de carjter esportivo. social. cultural. dvico, ams11co e recrc:iu, ~-
111 • Manter represcnt.:1çõcs. para :1 pdtica de esportes. de atletas amadores e/ou profiss1ona,s, sempre que 

convenha a seus interesses. 
IV • Promover atividades de c:idter assistenci:il. cultural. eduocion:il e filantrópico. sempre que convenha a seus 
interesses. . . . 
V. Promover e incentivar o aprimoramento t~nico e cultural de seus associados. dirigentes, funciona nos e atletas. 

CAPITULO li: DOS ASSOCIADOS E SUAS CATEGORIAS 
Art. 3• • O quadro social do BANGU sem constituído número ilimitado de associados. dentro das seguintes 
c:itcgorias: 
1 - Contribuinte IV- Benemérito VII · Atleta 
li • Proprietário V • Grande Benemérito VIII • Convidado 
Ili - Remido Vl - Honorário 
§ 1 º. Contribuinte: - é :i nova denominaçilo do anteriom1ente chnmado associado Efetivo e será ilimitado o número 
de associados nessa categoria: 
§ 2º - Proprietirio: é o associado cujo titulo equivale a uma fmç.lo ideal dos bens do BANGU, na propo~o dos 
membros desta categoria. limitado ao número nciximo de 100 associados a ser admitido a panir dest.:1 d.:11.a, número 
esse que somente poderá ser numentado se aprovado por 2/3 do Conselho Deliberativo; 
§ 3° • Será Remido: 
a) O associado admitido nesta categoria, após aquisiç:lo do referido tlrulo. 
1- Fica lintltada a 100 (cem) as admissões a serem feiW a partir desta data; 
2- A quantidade de 100 (cem) títulos somente poderá sc:r aumcnuid:i com a emiss:lo de 110vos llrulos.. desde que 
oprovad:i por mais de¼ do total dos membros do Conselho Deliberativo; 
b) O associado Contribuinte, npós 10 anos de contribuiç3o inintcm1pta de mensalidades e obrigações. 
c) O associado pertencente â categoria :interior denominada Pcmwncnte. 
§ 4° - Sen\ Benemérito: 
a) O assocíado de qualquer c:itegoria, desde que no quadro social há, no mínimo. 05 anos que tenha este titulo 
conferido pelo Conselho Deliberativo. por proposta da Diretoria Executiva. como reconhecimento por ter dado ao 
BANGU relevante contribui~o labomúva. política, administrativa, intelectual ou financeir:i. sendo obrigatório 
pelo menos duns d:is citadas. 
b) O Presidente de qualquer dos poderes do BANGU. exceto Assembléia Ger:il, que tenha concluldo regulanncntc 
o seu mandato. desde que: 
1) Nio tenha sofrido, durante o 1TU1J1dato. qualquer puniç:lo impost:i pelo Conselho de Ética. exceto se revogada 
pelo Conselho Deliberativo: 
2) N.lo tenha sofrido, durante o mandato, qualquer puniç!lo imposu pelo Conselho Deliberativo: 
3) N:lo tenha tido suas conw rejeitadas. no caso do Presidente Executivo e do Presidente do Conselho Diretor: 
§ Sº • Será Grande Benemérito: 
a) O nssociado que tiver por periodo superior a 10 ilnos. contados a partir da conccssâo da benenicrencia. 
continuado a prest.ar relevante contriboi~o ao BANGU, .l.iborativil, política. ndministrntiva. intelectual ou 
financeira, sendo obrig.ilt6rias pelo menos duas das cit.id:is: 
b) • O Ex-Presidente E:xccutivo e o Ex-Presidente do Conselho Diretor, a quem o Conselho Deliberativo conceder 
este titulo, independentemente do tempo de sua benemertneia, como reconhecimento aos relevantes serviços 
ininterrupumcntc continu:ldos 3 serem prestados :-io Clube. de íonna l::ibor:nivu. pol!tico, odl\\inisu. 11ivn. in1cleç1ual 
ou financeira. sendo obrigatório pelo menos duas das citad:is: 
§ 6º_ · Sera associado Honororio qualquer personalidade que tenha se dcst.:1cado por relevantes serviços ao 
BANGU, à comunidade ou à socicda.dc. admitido ncst:i categoria após aprova~o do Conselho Deliberativo, por 
proposta da Diretoria Exc:cutiva: 
§ 7" • Associado Atleta scrâ todo :itleta durante o perlodo cm que estiver fcdcr:ido pnra defender o BANGU. cm 
sua modalidade esportiva: 
§ 8º - Associado Convidado será aquele a quem a Diretoria E1eccut.iva :idmit.ir nest.l C3tcgoria. temporariamente, 
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CAPÍTULO Ili: DOS ASSOClADOS, SUA ADMISSÃO, PERMANÊNClA, DESLIGAMENTO, 

. . . ... . . . . . . . . . . 

EXCLUSÃO E READMISSÃO 
Art. 4• . A :idmissilo. readmissão ou revalidaçflo de maLricul:i · dos associados será íci1:1 ~pôs aprova~ào ~s 
proposw. ocompanhadas da docwncntação exigida e cumprimento d:is nomws cstabclcc1d:is pela Diretono 

E.,.;ccutiva. ·ct 
1 - Será considerado como admissão o ingresso no quadro social de ql.1.'.llquer pessoa que não tenha pertenci O ao 
mesmo. cm qualquer época. . . . 
li • Será considcrodo como n:admiss.lo o ingresso no quadro social de iodo aquele que Já tenha sido associado. e 
1enha perdido cst.i condiç:}o por qualquer motivo, . . 
a) A rc:1dmissão implica em malricufa nova. com os direitos sociais contados c:-.:clus1vamcn1e a partir da data em 
que o propos10 for rcgis1r:ido como associado. . 
b) A read.missilo nflo devolve, cm ncnhurT\3 hipôlesc. os direitos sociais antenorcs: . 
Ili • Scr:i considerJdo como revalidaç:lo de matrícula a rcaquisiç:}o da condição de associado. na mcsm:i catcgona. 
de todo aqueles que 1enh:i sido desligado do quadro social por moti,•o cxclusi,•amcntc de inadimplênci:i e que 
tenha s:,nado esta condiç:lo mediante a quita~o de seu débito nos prazos cstobclecidos: 
Art. 5• . Os títulos de associados Proprietários e Remidos ~o nominativos e lransfcrivcis por atos "inter vivos" e 
por via de sucess.lo. condicionada a 1ransfcrência às seguintes condições: 
1 - Quitoção de qualquer débito com o BANGU, de responsabilidade do cedente e do cessionário. 
li - Prévia aprovação pela Diretoria Executiva. 
Ili - Pagamento da ta.-u de transferência, exceto nos cosos de transferência "cousa mortis" a herdeiros. 
Par:igr:lfo ünico: - Os títulos de associados Proprietários e Remidos só podem ser possuídos por pessoa fisica e cm 
cada um deles o BANGU só reconhece um titular. 
Art. 6• - Os títulos de ossociados Proprietários e Remido scrJo, de fonna obrigatória. numerados seqüencialmente, 
por categoria, e a sua emissão somente será :iutorizada pelo Conselho Deliberativo desde que nilo haja 
disponibilid:ide de títulos em poder do BANGU. 
Art. 7• - Os nssociudos de qualquer ca1egorio que dci~rcm de pagar. durante 03 meses consecutivos. quaisquer 
obrig:ições financeiras, est:itutari:unente instituídas, s.1o passiveis de desligamento do quadro social, a critério da 
Diretoria Executiva, 
Art. s• - O associado de qualquer categoria que venlul o ser desligado do quadro .social, cm r.izllo do art. 7°, ou 
outro dispositivo est:itutário. somente poder:\ ter sua matricula revalidada mediante quitaç:lo do seu débito. 
estipulado pela Diretoria Executiva, no prazo máximo de 30 dias, a eonlar do seu deslig,.1mento, e pagamento da 
taxa de rcvalidaç:}o de matricula, observado ainda o disposto no an. 4°. 
§ lº • O desligamento do quadro social implica na perda de lodos os direitos esuuutários e a revalidação de 
matricula roo os restirw retroativamente. p:i.ss:llldo o vigorar estes direitos apenas a panir da data da cilada 
rcvaJidação, aprovada pela Diretoria Executiva, de acordo com o art. 4°, como se fosse um associado novo. 
§ 2º - Os a.ssoc:iados eliminados, com base no an. 21 , somente poderão ser readmitidos após parecer do Conselho 
Deliberativo. transcorridos 6 anos da data da climinaç:lo. 
§ Jº - O associado que for deslig:ido do quadro social e rulo tiver sua matricula revalidada no prazo est..Jbelecido, 
esLar.1 nutomoúcarncnte e.'(cluldo do quadro social. 

CAPiTULO IV: DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS 
An. 9• - Aos associados de qualquer categoria, cm dia com suas obrig:>çõcs e deveres estotutários. ser.lo 
assegurados os seguintes direitos. observados os impedimen10s legais, estatu~rios cJou regimentais: 
1 - Utiliz.Jr e frequentar ns dcpendcncias do BANGU. destinadas à pratica das atividades constantes no an. 2º. 
subordinando-se às normas e regulamentos estabelecidos pela Diretoria Executivo e/ou Conselho Diretor; 
li - Vou;• e ser votodo. 
111 - lncluir como seus dependentes, sem ônus adicional, para goz:ir dos direitos csLatutános. as seguintes pessoas: 
a) Cônjuge ou companheiro: 
b) Filhos menores de 18 anos. 
e) Menor de 11! anos e a.sccndcntcs diretos que vivam, comprovadamente, sob sua depcndcncia financeira. 
IV • Propor a :idmjs~o de novos associados. 
V • lscn~o do pag,;imcn10 de qualquer cont.ribuição mensal. permanente ou temporária, se pencncentc às 
categorias Grande Benemérito, Benemérito. Honororio ou Convidado, ou ainda se membro da Diretoria Executiva, 
Conselho Diretor. Conselho FíSC:ll ou Conselho Deliberativo, cnqu.>.nto no e.'(erclcio de suas funções. 
VI - Integrar, quando convocado ou convidado, delegnçõcs do BANGU: 
VI~ - Pleno direito de defesa, inclusive das pessoos incluídas como seus dependentes, conforme Inciso Ili, deste 
an1go. 
a) O di_rcito de def~sa aqui estabelecido nbrange, alêm dos recursos expressos, a sus1cnta~o oral. no tempo 

mi.'tlmO de I O mmu1os, perante qualquer dos ór~os incumbidos da opreciaç~o do cit.ado recurso. 
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b) Quando se tratar de membro de qualquer dos poderes d~ BANGU, ou ainda a;;~i;d~ Grande· Bcn~~,ênto ou 

Benemérito. o lcmpo para sustcntaçilo orJI ser.\ de 20 minutos. 
VIII - Aprcscnw. desde que o fuça por escrito. sugestões e criticas vísando o interesse.do clube: . 
IX - Integrar a Diretoria Executiva e Comissões Especiais, quando nomeado .pelo Pre~identc E.xccuttvo. .. 
X • Isenção do pagamento de qualquer contribuição mensal. se pcnencenle a categon:l Atleta. desde que não seJa 
alicia profissional ou que perceba qualquer rcmuneraç:lo mensal, pag., rcgul~cnt~ pelo B~GU. 
X] - CandidaLar-se a membro dos Conselhos Diretor, Fiscnl. Deliberativo e D1reton:i Executiva: 
Xil - Interpor recursos na defesa de seus interesses, no interesse de seus dc~ndemcs e no interesse do BANGU. 
Xlll - Exercer cargo ou função cm qualquer dos poderes, se nomeado ou eleito. . 
X1 V - Subscrever. junt.amcmc com outros associados, no mJnimo correspondente a 1/5 (um quinto) de cada 
categoria do quadro soci:il. matéria ou solicilaç:lo a sor submetida à apreciação d~ Conselho ;i~al. 
XV - Requerer :io Presidente do Conselho Fiscal, em conjunlo com o~tro~ associados. no ~ 1n1mo co~pondcntc 
ll 1/5 (um quinto) de cada categoria do quadro social. reunião e:ar:iordinfina d? ~onselho Fiscal. requenmento este 
acompanhado das devidas justificativas. e respectivos documentos comprobalonos. . 
XVl - Aprescnl:lr, em conjunto com outros associados. no mínimo c~rrcspondcn!c a 1~5 (um q~1nto) dos 
associados de cada categoria. propostas de emendas e alterações cstatuúnas e/ou rcg1mcnta1s. encaminhadas às 
respectivas con1issõcs, nos prazos admitido$ nos regimentos de cada um dos colegiados. 
XVll - Participar, se convocado ou convidado. de rcuni:lo de qualquer dos poderes do BANGU. 
XVlll - Participar da Assembléia Geral. 
XIX - Requerer ao Presidente do Assembléia Geral a convocaç:lo deste órgão, exigida no requerimento a 
assinatura de, no mlnimo, 1/5 (um quimo) dos associados de cnda categoria, ocompanhadas de cópia da carteira 
soei.li de cada um dos signatlirios, e os motivos justificados da pretendida convocação. 
XX - Requerer ao Presidente do Conselho Deliberalivo, a convocação do Colegiado, exigida no requerimento a 
assinatura de, no minimo, 1/.5 (um quinto) dos associa~os de cada catcgorio acompanhado, sob pena de 
indeferimento. do motivo da convocação, da matéria a ser apreciada. e dos respectivos elementos de prova. bem 
como de cópia da carteira social de cada um dos signatários do requerimento. 
XXJ - Manifcsl.'.lr-se. por escrito, junto à Diretoria Executiva e ao Conselho Diretor, contra otos ou ações que, 
praticados por associados. dependentes ou empregados, sejam reputados contrários aos direitos dos associados ou 
aos fins do BANGU. 
XXll - Representar contra qualquer associado que viole as Leis do BAN{JU, desde que o faça por escrito, no prai.o 
máxjmo de 5 (cinco) dias, a contilr do fato gcr:idor, mediante elementos de prova da ocorrenci'1 da infrnçào. 
Art. 10º • Os n.ssociados Remidos, admitidos até 4 de novembro de 1991 e que n!lo tenham sido desligados do 
qu.idro social. ou MO tenham tido suos matriculas canceladas, s:lo isentos, exclusivamente, do p:ig.,rnemo de UJXJ 

de manuten~o. eslando obrigado ao pagamento de qualquer outra contribuiç:1o, desde que temporiri3,e por prazo 
n.lo superior a 6 meses consecutivos no ano, 
§ Iº - Os associados Contribuintes que vierem :i adquirir a condiçllo de Remido, de acordo com o :in. 3°, bom como 
todos aqueles que já adquiriram est.l condiçllo, csuirllo isentos do pag.,mento de U.'<ll de mnnutençllo, 
exclusivamente, ficando sujeito n qualquer outra contribuiç;lo rulo permanente, assim entendida as eslabclecidas 
por prazo MO superior a seis meses consecutivos no ano. 
§ 2° • Os associados Remidos admitidos após 04-1 1-91, denominados como Remido Novo ou RN, passam a 
pcnenccr â catcgori:i Proprietário. 
Art. 11 - O associado que p:i.ssar a residir forn do Estado do Rio de Janeiro, poder.\ requerer à Diretoria Executiva, 
mediante o pag.,mcnto de 02 (duas) mensalidades, ou t.a.xa de nunutcnç:io, dispcns:1 do pagamento de suas 
obrig;içõcs sociais, pelo prazo de até 24 meses. findo o qual será automaticamente desligado do quadro social, se 
n:lo solicitar, até JO dias para o ténnino da licença, :i prorrog;iç!lo da mesma. mediante o p::1g.,mcnto antecipado de 
3 meses de suas contribuições, ; 
§ I" - ':-5 liccnÇ:JS poder.lo ser prorroga~ por iguais pcrlodos, mediante o pagamento antccip::1do de 02 (duas) 
mensalidades. 
§ 2º - Durante o perlodo d.e licença. o associado estará impedido de votar e ser vollldo. 
§ 3º - Os pedidos de licença MO contam como tempo de associaç!lo, para efeito de condições de elegibilidade. 
Art. 12 - A viúva 011 companheir:i de A.ssoci:ido Benemérito ou Gr.inde Benemérito. ser:'i consider-Jda sócia. iscnl.ll 
de qualquer contribui~o mensal, de caráter permanente ou temporário, MO usufruindo, porém. o direito de votar e 
ser v~tada. o mesmo ocom:ndo com as viúvas dos associados Contribuintes que tenham adquirido a condiçilo de 
R.crrudo por t.crem pago suas conu'ibuiçõcs por lO (dez) nnos irúnterruptos. 
Art. 13 7 ~ exercer o direito de votar. ru Assembléia Geml, é necessário cumprir, integralmente. os seguintes 
pré-rcqwsuos: 
n) Ter mais de 16 anos de idade; 
b) Pertencer ao quadro social há ouis d.e 2 (dois) anos; 
e) Estar em dia com suas obrig;J~ e cm ;>lcno gozo de seus direitos escan.iurios; 
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d) Nilo ter sido desligado. por .força do arti~o 7", e seus paragrafas, ~os. 24 meses ~nter,iores à e_lciç.io; . u 
e) Pcnenccr n uma das seguintes categonas de associado: Contnbwnte, Propnetáno, Renudo. Bcncrnénto o 
Grande Benemérito: . 
n Comprovar n:lo t~r ficado cm débito com suas obrignç~ sociais por 03 (trcs) .ºu mais. mc5:5 co~sccutiv~~' ou 
05 (cinco) ou mais meses intercalados. tanto no ano da clc1çilo. quanto nos 02 (dois) a~os antcnores a mesma. 
g) Apresentar a caneiro social cm vigor e a habilit.içilo de voto expedida pela Secretana do Clube._ . 
h) N:lo estar de licença. amparado pelo art. 11 e seus par:igraf os. nem ter usufruído dess.i prerroga11va nos 24 (vrnte 
e quatro) meses nnteriorcs à Assembléia Geral. . . , . 
i) F~üêncin minima de 1/1 (mclndc) das reuniões do Conselho Del1bcrat1vo. ocomdas tanto no an~ ~ Asscmbléin 
Gemi quanto nos 05 (cinco) anos anteriores à mesma. se associado pertencente à categona Benemento. 
j) Não ter sido punido com pena de suspensilo. C.'<Celo se revogada. 
k) Nilo estar respondendo a processo ético ou disciplinar no Clube . . . . 
Paragrafo único - A habilitaç:Jo·de voto a que se refere a alinca "g ·• deste artigo deverá ser solicitada à D1rctona 
Executiva. utraves requerimento protocolado na secretaria do clube. até o 7" dia que anteceder a dai.a da 
Assembléia Geral. acompanhado. sob pen:i de indeferimento automático. de cópia da carteira social e comprovante 
do pagamento do mcs cm curso. da ta.xn de m3nutcn~o. u..xa de obras e/ou outras cm vigor. ou ainda comprovante 
de isenç;lo de qualquer uma delas. 
Art. 14 - Para ser votado é necessário cumprir integralmente, todos os seguintes pré-requisitos: 
a) Ter mais de 21 anos: 
b) Pertencer ao qu.idro social o 3 anos ou mais; 
c) Es~r em dfa com suas obrigações sociais e em pleno gozo de seus direitos cstarul.1rios: 
d) Nilo ter ficado cm débito com qualquer obrigaç;lo financeira. estatut.ariamen1c instituída. por 3 (três) ou mais 
meses consecutivos, ou por 6 meses intercalados, tanto no ano da e!eiç.io, quanto nos 3 anos anteriores à mesma. 
e) N:lo ter sido desligado, por força do an. r , 8º e 20, nos 36 meses anteriores à eleição; 
f) Não ter sofrido qunlqucr puniç;lo prevista no art. 16, nos 36 meses anteriores:\ eleiçio. salvo se cancelada com 
base no nrt. 23 e seus p.tr.igraf os seguintes: 
g) Não ter perdido mandato, por abandono, falta de frcqilência. e:<oneração ou qualquer outro motivo, se membro 
de Diretoria Executiva, Consel.ho Fiscal ou Conselho Dcliberntivo, tanto no ano da eleição, quanto nos 05 anos 
anteriores à mesmn. 
h) Satisfazer ao disposto no an 25, I a X. se candidato â Presidência de algum dos poderes; 
i) Saú.sfuzer ao disposto no an. 100, se C3ndidato à Presidcncia da Assembléia Geral; 
j) Satisfazer ao disposto no art. 50, se candidato à Prcsid!ncin do BANGU: 
k) N.'10 estar de liccn~. ampar:ido pelo an. 11 e seus parágrafos, nem ter usufruído dessa prerrogativa nos 24 
meses anLeriores à Assembléia Geral, para ser votado parn membro do Conselho Deliberativo. ou nos 60 meses 
anteriores a Assembléia Geral. se para Presidente de qualquer dos poderes do clube. 
1) Estar com seu cadastro, malrlcula e caneira social, todos devidamente atualizados. segundo as nórmas da 
Diretoria Executiva. 
m) Ndo estar respondendo a processo ttico ou disciplinar. 
n) Nilo ter sido punido pela Comis.s.lo de Élica 
o) Nilo ter sido condenado, cm scntcn~ transitada cm julgado, se autor de qualquer aç:lo judicial contra o Bangu, 
nos últimos 10 anos. 
p) Nilo ter sido palrono de causa judicial contra o Bangu nos últimos 05 anos. 
q) Satisfazer ao disposto nos artigos 25, 1 a X, e an. 66. se candidato a Presidente do Conselho Diretor. 
P:in1gra.fo único - Estilo impedidos de serem votados e concorrerem a çnrgo eletivo os associados das categorias: 
Honorário. Atlct.n e Convidado, como também n:lo podem ser votados os Beneméritos que tenham perdido. por 
insuficiência de frcqilên_cia. a condição de Conselheiro Nato, a1é que tenham readquirido csla condição. 

CAPITULO V: DOS DEVERES E OBRJOAÇÕES DOS ASSOCIADOS 
An, t 5 - S.'10 deveres e obrigações dos associados: 
a) Cumprir e fazer cumprir o presente Esuruto. bem como os regimentos. regu13mentos, c6d.igos. nom,as e 
resoluções dos poderes do BANGU: 
b) Comwucar à secretaria, por escrito. mud:lnca de residência: 
e) Comparecer âs sessões dos Poderes e Ôtgiós de que fazem parte, bem como perante quaisquer um uns deles. 
quando convOQdO, sob pena de suspcnsdo, no caso de íalt.a injustiJicada por duas vezes consecutivas. 

, d) .Procede., co~ co~o e discipllru, quando compondo representações ou delcg.içõcs do BANGU. ou quando 
estiver no mlcnor de suas dependências; 
e) Respeitar a hic~rquia ~os Poderes do BANGU e os membros que os compõem ou seus rcprcscnt.intcs: 
O Aprcsent.ar c:1_rtc1ra soc1:il e prova de quiuição de suas obrigações, qU.1ndo solicit.ado: 
&) Pii~ até o dia 10 de. cada mês vinccndo, as obrigações a que estiver sujeito: 
h) Quit.ar no prazo máximo de 5dias, qualquer débito de sua responsabilidade: 

6/J!:> O~f~ 
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i) Indenizar o BANGU de qualquer prejulzo material ca~do por si ou ~us d~mdentes e convidados; 
j) Contribuir com taxas especiais e ingressos. quando esl1pulados pela D1relor1a ou por qualquer 6rgl\o ou poder. 
k.) Zelar pelos bens patrimoniais do BANGU; . . ~ . 
1) Nilo usar, nas dependências do BANGU, distintivos ou unifonnes de associação esportiva congên~e. do Estado'. 
m) Colaborar sempre que solicitado, com qualquer membro da a~inistraçllo em ~ure_fos em benefic,o do BANGU. 
n) Esgotar as instâncias administrativas do BANGU antes de qualquer recurso na JUSl1ça comum, em se tratando de 
mat6-ia disciplinada por este Estatuto, ou pelo Regimento Interno de qualquer dos podcn.-s. . 
o) Comunicar à Diretoria qualquer irregularidade de que tenha conhecimento, desde que o faça por escrito e com 
os respectivos elementos de provo., no pr~o m:iximo de 05 (cinco) dias da ocorrência do fato gerador. 

CAPÍTULO VI: DAS PENALIDADES 
Art. 16 - Os sócios e seus dependimtes, infrin~indo qualquer disposição deste esl:llulo são passiveis das seguintes 
penalidades: 
1) Advertência 
li) Suspcnsâo 
Ili) Desligamento 
IV) Eliminação 
V) Exclusão 
VI) Perda de titulo honorifico de sócio Grande Benemérito, Benemérito ou Honorário; 
VII) Perda do cargo ou função 
§ 1° - Os dependentes dos sócios estão igualmmte sujeitos às penalidades previstas neste estatuto. 
§ 2º • As penalidades estnbelecidas nos incisos 1, Ili e V serão aplicadas de fonna sumária pela autoridade ou órgão 
competente. 
§ 3°. As penalidades estabelecidas nos incisos li, IV, VI e Vll do caput deste artigo somente poderão ser aplicadas 
mediante instauração prévia do devido processo disciplinar, dele devendo constar, obrigatoriamente, os seguintes 
elementos: 
a) Abertura do processo disciplinar, feita pelo Presidente do poder competente. 
b) ldcntificaçllo e qualificação do associado infrator 
c) Ficha social do associado contra o qual estâ sendo aberto o processo disciplinar 
d) Ficha disciplinar do associado 
e) Denúncia ou representação, assinada pelo autor ou 11utores. 
f) fn&ação cometida 
g) Elementos de prova 
h) Parecer do Conselho Consultivo e/ou da Comissão de Ética, quando couber. 
i) Parecer do membro do Departamento Jurldico 
Art. 17 - A penalidade ecrã _gradação de acordo a rcpercussâo e gravidade da falta, considerada sempre a conduta 
anterior do infrator. 
Art. 18 - Caberá advert&lcia sempre que à infração não for expressamente apl iclvel outra penalidade ou quando o 
responsável pela punição não quiser impor penalidade mais severa ou nAo for competente para fazê-lo. 
Art. 19 - É passivei da pena de suspensão o sócio que: 
a) Atentar contra o conceito publico do BANGU, por ação ou por omissão; 
b) Promover e incentivar a discórdia entre os associados; 
c) Atentar contra a disciplina social, participando de desordens nas dcpc:ndencias do clube, ou provocando 
indiretnmcnlc a sua ocorrência; 
d) Desrespeitar qualquer membro dos poderes do BANGU, ou seus representantes, qu:indo no exerclcio de suns 
funções; 
e) Ter comportamento inconveniente nas dependências do Clube; 
f) Desrespeitar normas, regulamentos c·dcliberaçõcs dos Poderes do clube ou de seus dirigentes e autoridades· 
g? ~omovcr, incentivar, fomentar, divulgar ou fazer publicar matéria ou ato que possa denegrir o OANGu,' seus 
dirigentes ou representantes. 
h) Pr~ticar atos nnti-socinis ou de hostilidade no interior das dcpcndl!ncias do Oangu, durante competições 
~sportwns. Que venhom o coloc:1, em ris,:o. po~m ou ac.,,n-~en, punições ao C lube. 
1) Representar ou apresentar quci:-ca infundada contTa qualquer associado, empregado ou membro de qualquer dos 
poderes do BANGU. 
§ 1 ° · A pena de suspensão priva o sócio dos seus direitos, mantendo por~m as suas obrigações· 
§ 2º • A pena de suspcn~o não poder6 ser superior a OI ano, nem i~ferior; JO dias, exceto, n~tc último caso, a 
que for ,aplicada pelo Presidente Executivo. 
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Art. 20 - É passivei de pena de desligamento o associado que deixar de ~~r ~:;aisquer das obrigações 
esumuan·amentc ins1i1uídas, por periodo de 03 meses consecutivos. . , . . . 
§ 1" - Sem prcjulzo da pena de desligamento, os débitos cxiStentcs com o Clu~ constituem. dív1da hqu1~ e ~erta. 
exigi veis, devendo ser liquidados no prazo máximo de 30 dias. contados a p.1nir da comurucaç.lo da :iphcaç.lo da 
pena. após o que os devedores tom:ir-sc-~o p.1sslveis de e:-.ccuç;lo judicial. . . . 
§ 2º· Ser.í licito ao BANGU notificar os devedores por ediuJ a.fixado em 'O:Cªl visivcl ~ _sua sede, no site propno 
do clube e no Diário Oficial do Est:1do do Rio de Janeiro ou em jornal de c1rculaç.lo diana, est:ibelccendo o prazo 
de 30 dias para a qui1aç;lo de seus débitos. após o que. os que continuarem falto~~ tcr.l~ os seus titulos 
automaticamente cancelados. revenendo os mesmos em favor do Clube. que podcr.í negocia-los livremente. 
§ 3º - O desligamento do associado titular implica na e.'<ten~o da penalidade a todos os seus dependc~tcs. 
§ 4° - O associado que n~o revalidar su:i matricula. depois de observadas :is form:ilidodcs est.abelcc1das no § 2" 
cstar.í. automaticamente. c.'<cluido do quadro social, podendo ser rc:idmi1ido, como associado novo. se cumpridas 
;is exig~ncias estatutárias e rcgiment:iis 
An. it - Ê passivei de pena de climinaç-Jo o associado que: · 
1 - For condenado judicialmente por sentença criminal 1ransitada em jul~do. cabendo a decisão final ao Conselho 
Deliberativo. mediante parecer dos Conselho Consultivo e Conselho de Etic:i: 
li - Manifestar-se public:imente, de qualquer fonna, em t!nnos ofensivos no BANGU. ou por atos, 
conscientemente pr:iticados, tiver por intenr;ilo prejudicar o BANGU: 
111 - Praticar dolosamente qualquer ato delituoso. cm beneficio próprio e prejuízo do BANGU; 
IV • Fazer :icusaçõcs. não comprovadas. contra a honra e a moral de qualquer membro da Diretoria E.xccutiva, 
Conselho Fiscal. Conselho Deliberativo. Conselho Diretor ou Conselho Consultivo. 
V • P:uticipar de qualquer u10 considerado ofensivo;\ honro e à moral de qualquer membro da Diretori:i Executiva. 
Conselho Fiscal. Conselho Deliberativo, Conselho Dirc1or ou Conselho Consultivo. 
V1 • Ingressar de modo violento ou fraudulento nas dependências do Clube, durante o tempo cm que estiver com os 
seus direitos sociais suspensos: 
Vil • Danificar dolos.imen1e bens do BANGU: 
VIII • Agredir fisicamente Diretor ou Conselheiro; 
1X • Dcsrespeit:11 deliberadamente as determinações das autoridades do Clube ou de seus 6r~os colegiados 
X - Recorrer â justiça comum, para tratar de matéria disciplinada por este, sem antes ter esgotado as in~ncias 
administr:llivns do Clube. 
XI • Continuar. após ter sido :ipcnado com suspcnsio, a praticar atos sujeitos às pen:ilidades do art. 19. 
Parágrafo único • A penalidade de elimi~o nlo poderá ser aplicada a :issociado que C.'<crça cargo eletivo de 
Presidente ou Vice-Presidente de qualquer wn dos poderes do BANGU, enquanto no cxerclcio do respectivo 
mandato. sendo obrie;it6rio, para a aplicação dessa penalidade, prévia c.:issaçllo do mandato. 

CAPITULO VU: DA COMPETÊNCIA PARA APLICAR AS PENALIDADES 
Art. 22 - Sllo compc1en1es p:ua aplicar penalidades: 
I) Advertência: qualquer membro da Diretoria Executiva 
II) Suspensio att~ 30 d.ias: O Presidente do BANGU 
Ili) Suspcns:Jo superior a 30 dias: A Diretoria Executiva ou Conselho Dcliber:itivo 
IV) Desligamento: A Dirctori3 Executiva 
V) Eliminaçllo: O Conselho Deliberativo 
VI) El<clus:lo: A Diretoria faccutiva 
Pnrágra~o único - Quando os associados infratores pertencerem às categorias de Gr:indc Benemérito, Benemérito. 
Honoráno. ou fizerem pane do conselho Fiscal ou do Conselho Deliberativo. a aplicaç:lo das penas será de 
compcttncia exclusiva: 
a) Advcrtcncia: O Presidente do Conselho Deliberativo 
b) Suspcns:lo: O Conselho Deliberativo 
e) Eliminaçllo: O Conselho Deliberativo 
d) Perda de titulo honorifico de Grande Benemérito, Benem~rito e Honorário - o Conselho Deliberativo; 
e) Perda de cargo ou função - O Conselho Deliberativo 

CAPiTULO Vlll: DOS RECURSOS 
A~ 23 - .A~ ~soci:ido que for atingido por qualquer :110, decisâo. resolução ou dcliberaç:lo. de c:1r:i1cr punitivo. 
ético ou disc1phn?r, ou cm ~orne de qualquer de seus dependentes, como associado rcspons.1vcl. cabe o direito de. 
sem _qualquc_r cfe110 suspensivo. n p:inir da data do·conhccimento do fato ou d:i public::ição da mcdid:i no Boletim 
Oficial,_ no sue ~o Clube ou cm qualquer outro meio de divulgação utilizado: 
1 · Pedir rcconsideraçll~, n quem aplicou II pena. dentro de 10 dias. atr.ivés de documento escrito. devidamente 
protocolado rui sccrctana do Clube· 
li - Apresentar recurso. ~m primei~ instânci11. no prazo de 10 dias da decisão do pedido de reconsideraç!lo; 
III - Apresentar rccu.rso, cm segunda e última inst.ància, no prazo de 10 dias após decis:lo de primeira instJlnci:1; 
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IV • Solicitar rcvisilo de processo, uma único ve;,., após o prazo de I ano, e~ccto ~;; o; ';Jsos de eliminação, cujo 

o prazo para revisão será de 5 :inos. . . . . i . · 
§ Iº - Os pedidos de rcconsideraçjo serão aprcci:idos e decididos por quem nphcou a penalidade, no prazo m ~mo 

de 15 dias do recebimento do pedido: . . . 
§ 2º - Os recursos ser.lo cxnmin:idos e decididos. cm primeira inSlància. pel~ Colcg,iado que aph_cou a puniç_3~ e 
pelo Conselho Deliberativo. cm segunda e úJtima ins1ància. tendo cada Colegiado o pra_zo de 30 d.ias p:ira dccis:lo. 
a contar d:J d:Jta do recebimento do recurso. prJ.Zo este prorrogAvcl. no caso de Julgamcmo pelo Conselho 
Dclibcra1ivo. oté :i primeiro reuniuo do Órg;lo. . 
§ Jº • A penalid:Jdc nâo podcr:i ser :igravad:J na decisão do pedido de rcconsidc:raç;lo. nem no Julgamento dos 

recursos. . ~ b • • t sob 
~ ~º - Os pedidos de rcconsideraç.lo e os recursos. depois de aprcci_odos. terão sua ~c:<:1s.,o o ngat~na~cn e; 
pen:i de nulidade. comunicada ao associado requerente. por csc~to. no prazo ma:,1mo de 5 _d.ias. a~tavc~ ~ 
corrcspondcncio cnviad:J 110 mesmo e publicaçjo no quadro de avisos e cm qualquer outro meio de divulg:iç:lo 

utilil.3do pelo Clube. . . 
§ 5º. No c;iso de elimin:iç.lo cabe recurso u_nieo e definitivo apenos ao Conselho Dchbet:illvo. 
§ 6º • Nos caso de exclus:lo. por falta de pagamento. n:lo cabe pedido de rcconsideraç:l~ ou q~alquer outro r~~urso. 
§ 7" • No caso das penalidades que forem primariamente apllcod:Js pelo Conselho Dchbcrat,vo. ser.lo adllul1dos o 
pedido de rcconsidcraç~o e apenas um recurso. a ser apreciodo por este mesmo órgão. 

CAPtTULO JX: DOS PODERES SOCIAIS 
An. 24 - Silo poderes Sociais do BANGU 
1 ) Assembléia Geral; 
li) Conselho Deliberativo; 
lll) Conselho Fiscal; 
IV) Diretoria Executiva 
V) Conselho Diretor 
Vl) Conselho Consultivo 
Art. 25 . Constituem-se condições gerais de elegibilidade para o cargo de Presidente de qualquer um dos Poderes 
Sociais estabelecidos no :ui. 24: 
1 • Est.lr em pleno go:zo dos direitos sociais; 
[[ • N.lo cst.lr exercendo cargo de dircç:lo cm :issociaç~o esportiva congênere, que nlllntcnha equipe de futebol 
profissio~; 
lll • Não ter sofrido, nos 60 meses que ontcccdcrem a eleição, ncnhwna das punições previstas no art. 16, salvo se 
cancclad:J rcgulannentc conforme disposto no art. 2J, e seguintes. 
IV· N.lo ter ficado cm débito com quaisquer obrigações e deveres sociais estabelecidos no art. 15 por mais de 2 
meses consecutivos. ou 6 meses intercalados, l3nto no ano cb clci~o. quanto nos .S anos anteriores â rcatizaç~o d:J 
mesma 
V - Nilo ter perdido lrulnd:lto. por ab3ndono. exoncraçlo, falta de freqU~ncia. ou qualquer outra causa. nos últimos 
10 anos. se pertencido~ Diretoria Exccutiv:i. Conselho Fiscal ou Conselho Deliberativo. 
VI • Ter pertencido a um dos poderes estabelecidos nos incisos li. Ili, IV. V e V1 do :irt. 24°; 
VII • Ter participado. no minimo de .SO¾ do total das reuniões de Conselho Deliberativo. havidas nos scsscnt:i 
meses anteriores à eleição. se for associado Benemérito, e daquele órg.'lo úvcr ícilo parte, como Conselheiro Nato, 
nesse periodo. 
VIII · N:lo ter perdido a condi~o· de Conselheiro Nato, por motivo de freqüência. se Benemérito. s:itvo se 
rc:idquirido esta condição ,mies da ultima elciç:lo para a propo~o rruijorit:iria do Conselho DclibcrJtivo. 
IX - Nilo estar respondendo II processo ético e/ou disciplinar no Clube. 
X - N:lo ter sofrido puni~o pelo Conselho de Ê1ic:i. salvo se regul:irmcntc rcvog.ad.l pelo Conselho Deliberativo 
§ 1º - Pi:lra Presidente _Executivo. além das condições gerais. constitui•sc cm condições essenciais de clcgibilid:Jde: 
a) N:lo exercer a Prcsidtncio cm qu:ilqucr outro clube, sindicato ou associaç~o cong~nere. 
b) Pcncncer ao quadro social M , no mínimo. 10 anos. inintem1pumcn1c: 
e) N:lo estar no cxcrclcio de m:indato parlamcnur. exceto se pertencente à Diretoria Executiva na época d:J cleiçjo. 
d) Residir no Municlpio do Rio de Janeiro. ou cm municlpio timltrofe. 
§ 2° • P:ir:i Prcsidcn1c do Conselho Consultivo cons111ucm•sc condições essenciais de clcgíbilidade: 
a) Ter a condiÇllo de Conselheiro Nato. 
b) N:lo cst.:1r no exercício da Prcsid~ncia de qualquer um dos poderes do Bangu: 
c) N:lo ter exercido a Prcsi~ncio do Conselho Consultivo no mru,cbto anterior. 
d) Não cst.:1r respondendo ;, processo ético, disciplinar ou admirust.r3tivo: 
e) N:lo ter perdido m:ind:Jto cm qualquer dos poderes nos últimos 24 meses. se deles tiver feito parte. 
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CAPiTULO X: DA ASSEMBLÉIA GERAL • . • ••• •• .. . . .. 
Art.. 26: A Assembléia Gcr:il scro constituida pelos associados maiores de 16 anos, cm.pleno goz.o ~ seus direito..5 
estatutários, pertencentes ao quadro social M no mínimo 2 an,os. cm un\a ~s categonas estabelecidas º?, art. 3 · 
c:~ceto as de Honorário. AUeta e Convidado, e tem por lin:ihdades e.~clus1v:1s eleger os Membros Efctl\OS e os 
Suplentes do Conselho Deliberativo. e decidir sobre o fus.lo ou extinçào do BANGU. . . . 
§ Iº • P:ir:i eleger o Conselho Deliberativo será exig.ido o "quorum" mínimo de 150 assoc1ndos. cm pnmeirJ 
convocaçào. ou de qualquer número de associados cm segunda e última convocaçào: . 
§ 2º . Para a íus:lo do BANGU serA neccssjrio o "quorum" mínimo de 3/4 dos associados em pleno goi.o de seus 

direitos estatuuírios. . 
§ 3º • P:ir:i decidir sobre a cxtinç~o do BANGU será necessário o "quorum" m.inimo de 7/8 dos associados em 
pleno gozo de seus direitos erurutflrios, . . 
~ 4º. Fica delegada competencia plena ao Conselho Deliberativo para. cm nome dá Assc_mblé1a Gcral ,_aprcc,ar e 
decidir sobre toda e q1Ulquer matéria diversa das cspecific~das no capur deste artigo. estabelec1d:ls como 
finalidades da Asscmblda Geral. 
Art. 27 - A Assembléia Geral se reunirá ordinariamente no segundo scmeslrc. dos anos p.ircs, de 2 cm 2 anos. para 
eleger os Membros do Conselho Deliberativo. observado o disposto nos parágrafos 2" e 3~ dcs~c _artigo. . 
§ 1 ° - A Assembléia Geral Ordinária scr.i convocada, por seu Presidente com an1eccdcnc1a m1mma de 15_ (quinze) 
dias. mediante edital afoado na sede do BANGU e publicado no Diário Oficial do Estado ou em Jornal de 
circulaçào diária na cidade, por trts vezes: 
§ 2~ • A Assembléia Geral se reunirá, ordinariamente, no segundo semestre de 20°", e a p.1rtir d.li. de 4 cm 4 anos. 
sempre no segundo semestre, para eleger 1/3 (um terço) dos membros eíctivos do Conselho Dcliber::itivo, 
correspondente a propo~o minoritária do Colegiado, com 20 membros efetivos e até 10 respectivos suplentes 
~ 3u • A Assembléia Gcr.ll se reunirá, ordinari::imcntc, no segundo semestre de 2006, e a partir dai, de 4 cm 4 anos. 
sempre no segundo semestre, para eleger 2/3 dos membros efetivos do Conselho Oclibcrntivo, correspondente à 
proporção m.ijoritária do Colegiado, com 40 membros efetivos e até 20 respectivos suplentes. 
Art. 18 - O quorum p.1rn o funcionamento da Asscmbltia Gemi está estabelecido no art. 26º e seus parálf.)Íos, 
sendo que entre a primeira e a segunda convocaçào, que poder.lo ser feitns conjunt.amencc, devero mediar pelo 
menos o intervalo de O 1 (uma) hora. 
Art. 29 - O Presidente do Conselho Deliberativo ou seu substituto legal, abrirá os lr.lbalhos de instalaç~o d.l 
Assembléia Geral de 2004. indic:indo aos presentes unu list.a sextupla de associa~s. escolhidos pelo Conselho 
Deliberativo, para que os membros dD Assembléia, presentes no ato da instalaç!lo da mcsnu, elejam o seu 
Presidenle. 
§ 1° - C:iber.1 ao Presidente da Assembléia Geral Indicar e nomear o Sccrcúrio da scss!lo, além de dois Fisca.is 
EscrulinJdores, que deverão, junLnmcnte com o Presidente. compor a Mcs.i Diretora. 
§ 2º • O Presidente d.l Assembléia Geral de 2004 tcr.i ltlllndato até 31 de de-Lembro de 2008. e a partir daí, terá o 
Presidente eleito na primeira asscmbltia seguinte a essa data, mandato até o primeira Asscmbléio Geral do q1Uno 
ano subsequente, conLnndo o ano de sua elei~o como o primeiro ano, independentemente do número de meses que 
tenha t.rnnscomdo no mesmo. 
An.. 30 • A vobçâo p:,ra elciçâo dos membros do Conselho Dclibcr.itivo for-se-á por chapas, sendo obrig:116rio o 
numero mínimo de .50 votant.cs. 
§ 1 ° · No C4SO de haver 1?U1is de I uma ) chapa, será proclamada eleita a que obtiver maior número de votos: 
§ 2º - Em caso de chnpo única, bastn o voto favorovel de 5% (cinco por ccn10) dos vot.1n1cs para que a mesma seja 
proclamada cleiLn: 
§ 3º • Em c:iso de empate entre chapas será realizado, no intervalo de 48h, um segundo escrutlnio, entre os 
colocados em primeiro lugar. Se após um novo cscrulfnio se vcrific:ir outro empate. scrao r~lizados tantos outros 
quantos necessários alé que surja um vencedor. 
Art. 31 - Caso nilo haja numero mlnimo de .50 votantes na Assembléia Geral Orduuria, estipulado pelo on. 30, 
havera nova votação, no intervalo de 48 hor:is e assim sucessivamen1e, att que ocorra uma voiaç3o com o numero 
mlnimo de 50 votnntcs. 
An . J2 - À Mes:i Díretoro cabe~ c.'<igir prova de capacidade do associado p:ira votar. o que n.ao poderá ser 
recusado, estando apto apenas os que satisfizerem as condicõcs esuruúrias. 
Para{Vafo únlco: - E vedado o voto por procura~o. na Asscmbléi:l Geral. 
A~ 33 - O resumo dos trabolhos de c:lda Assembléia Geral serdo registrados cm alll lavr:ida cm livro próprio, 
dev1~mcnte assinada pelo Presidente da Assembléia Geral, pelo Sccret..1rio, pelos !isca.is escrutin:idores e por 1rês 
assoc1a~s presentes p;lf3. em nome da Assembléia, conferir. discutir e aprovar a nui, produzindo nssim todos os 
seus efeitos. 

IP t~BV~ 
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Art. 34 . As chapas para eleição do Conselho Deliberativo somente poder.lo s_er regl~;ra~; cm fo~~l:iri~ próprio, 
fomccidó e autenticado pelo BANGU. contendo obrigatoriamente .ª denonu~aç:lo ~ ch~pa, ~claç:lo de ~o~~:i 
matriculas atualiz.ados dos candidatos. acompanhados das rcspecttvas autonz~çõcs incl.i\ iduais, preencru~s e 
formulário próprio fornecido pelo Bangu. devidamente assinado pelos. candidatos. com firma reconhecida, 
cumpridas ainda, integralmente. as exigências do :ut. 35, sob pena de nuhdade. . 
§ 1º. É vedado aos candidatos ao Conselho Deliberativo serem registrados cm mais de um:i chapa. prevalecendo 
sua incl~o na chapa que primeiro tiver sido registrada no Clube. _ . . . . . 
§ 2º - Caso qualquer chapa contenha candidato jâ devidamente registrado em ou1r:.1. scrJ uu1omauc:imentc 
considerada impugnada. n:lo cabendo recurso. . 
§ 3" - Constitui-se ainda condlçilo obrigatória para a validade do rcgis~o ~ uma chapa_. se observada. em -~ 
constituiç~o. a inclusão de pelo menos I associado Contribuinte, 3 Propnetános e 6. Renudos, q1.13ndo da cl~iç:lo 
de 1/3 (um terço) dos Conselheiros e o dobro destn proporcionalidade. quando da ele1ç:lo de 2/3 d~s Co~sclheiros .. 
Art. 35 - O pedido de registro das chapas para cleiç:lo de q~lquer proporç:lo d~ Con~lho Dchberahv~ ~~r~ 
estar ucompanhado das exigências do an. 34 e seus parágrafos. e só poderá ser re110 ate as 18 horas do 5 dia ulll 
que anteceder a data marcada para a rcali1.aç~o da Assembléia Ocral, .atrn~·és requeri.mcn10 contcnd~. sob pena de 
nulidade. a assinatura de 1 :issociado Contribuinte. 3 associados Propnetános. ~Remidos.todos n.J.o integrantes da 
chapa. e OI Grande Benemérito e 03 Beneméritos que n:lo tenham perdido a c:ondiç:lo de _Membros Natos do 
Conselho Deliberativo , de acordo com o estabelecido no art. 37, pacigrafo Iº, alíneas "a" e "b ·. 
Parágrafo único - O protocolo do pedido de regisiro não significa. cm nenhuma hipótese. a accitaç:lo ou 
homolog:içjo do respectivo registro de uma chapa. 
Art. 36 - Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente. por seu Presidente. ou na ausência deste. pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo, pal'O tratar exclusivamente sobre a fu~o ou C:'(linçUo do BANGU . . 
§ lº - Somente será dccidlda a e:-.1inç.io do BANGU com voto favorável de 2/3 dos presentes a Assemblé13 e desde 
que o numero total de votantes corresponda a 80% do total de associados cm pleno gozo de seus direitos. 
§ 2º • No C3SO de vouç.io para a fusão de BANGU, a decisão será tomada com voto de pelo menos 2/J dos 
associados presentes à sessão. 
§ .3° - A convocação para a Assembléia Geral E:\1rnordinàrin será fcit.a com prazo mlnimo de 15 dias de 
antecedência, mediante edital afixndo na sede e publicado cm diário Oficial do Est.ido e em um jomal de 
circulaç4o diária dn cidade, por três vezes; 
§ 4° • A Assembléia {}era! nilo poderá deliberar sobre nutfoa estranha à Ordem do Dia, salvo resolução unânime 
dos membros presentes â rcuni~o. · 

CAPÍTULO Xl: DO CONSELHO DELIBERATIVO 
Art. 37 • O Conselho Deliberotivo é o ór~o nú.'C.imo legislador, normntivo e deliberativo do BANGU, agindo e 
decidindo dentro das suas atribuições. previstas neste Estntuto e no seu Regimento Interno. e seci constituldo por 
número nú.x.imo de 90 membros, dos quais apenas 60 sc~o eleitos, como Conselheiros Efetivos. e os demais 
formado por Conselheiros Natos. sendo até S Grandes Beneméritos e até 25 Beneméritos que possl.l.'.lm, no dat.i dn 
eleição. a condiç:lo de Conselheiros Natos. 
§ 1° • Scrao considerados Conselheiros Natos: 
a) • Os Grandes Beneméritos, até o limite mi:<lmo d.e 5, que nâo tenham perdido o mandato, por qualquer motivo. 
b)- Os Beneméritos. 3té o limite má:'(imo de 25. que njo tenham cumprido penalidade, imposta pelo Conselho 
Deliberalivo nos sessenta meses anteriores a Assembléia Geral. nlo tenham perdido o m.indato. por qualquer 
motivo. e tenham comp.irccido, umbém nos sessenta meses que antcccdcrcm à Assembléia GcrJI, no minimo, a 1/i 
(metade) dns reuniões do Conselho Deliberativo ocorridas nesse perlodo. 
§ 2º - Caso o número de Grande Bcncmêritos e Beneméritos, cm condições estatutárias de Conselheiros Natos, seja 
superior a 30 (5 e 25, respectivamente), scrJo escolhidos os que tenham obtido a maior freqüência nas reuniões do 
Conselho DcHber.11ívo. ocorridas noJ 60 meses anteriores â Assembléia Geral. Havendo empale prev:1lccerá: 
a) Número de prcscnÇ3 :\s reuniões do Conselho Deliberativo, no mandato anterior. 
b) Maior 1cmpo de Benemerência ou Grande Benemcr~ncia. 
§ 3" - As V.lgl)S que venham a ocorrer para Conselheiro Nato se~o preenchidas a partir do mand:110 seguinte do 
Conselho Dcliber:itívo. utíli7.ando-sc o mesmo critério estabelecido no parágrafo anterior. 
~ 4º • O Benemérito que perder a condicflo de Conselheiro N:uo por falta de f'rcqil!ncin eslnr-:1. impcd,jdo de fazer 
pane do Conselho Deliberativo. e.xceto para efeitos de freqü~ncia a fim de readquirir a condiç:Jo de Conselheiro 
Nato. o que ocorrerá, automatic:amentc. medfante o comparecimento a, no mJnimo, 1/2 (metade) das rcúnlões do 
colegiado que vierem a ocorrer no mand:110 integral. de 4 anos, de umn das proporções do Conselho. 
~ 5º: Caso o número de Gra~dcs Beneméritos e Beneméritos cm condições estatutirias de Conselheiros Natos seja 
1n~c,:1or a 30 (05 e 2.5, respectivamente). fa~o parte do Conselho Deliberativo apenas os que reunirem as condições 
exigidas. .Ú, 
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§ 6º • Juntamente com os Conselheiros Efetivos serão eleitos até 10 e 20 ~uplcn1es. _cm 2004 ~ 2006, 
rcspecti,tamcntc, e da mesma forma, a cada 4 anos, suplentes estes que poderão assumir a condiçã? de Ef~livo caso 
venha 

3 
ocorrer vaga no colegiado, por perda de m:i.ndato. liccnç:i ou falt.3 de nlgum dos consclhc1ros clc1t?s. 

Art. 38 - Se~ inelegivel para o Conselho Deliberativo. ou impedido de fazerem parte do mesmo • o associado que 
n:lo :>.tender :i.o estabelecido no art. 1~. . . . 
Art. 39 - O Conselheiro eleito que faltar. sem justificativa. :i 4 reuniões consecutivas. ou 7 reuniões ordi~3nns._ no 
1ot.:il, dw:ln1e o tempo de mandato. independentemente de justilic:11iva, perde~ o m:mdato. tomnndo-se ineleg,vcl 
p:ira o m:i.ndato seguinte. sofrendo ;iinda :is dem3is sanções cst:ltutári:ls. . . 
§ Jº _ As vagas que venham a ocorrer no Conselho Deliberativo deixadas por Consclhcaros ele11os scrào 
preenchidas pelos suplentes. n critério do Presidente do Colegiado. . 
§ 2º - As falt.:l.s se~o consideradas justificadas, se assim aprovar a maioria dos membros presentes nu rcuni:1o. 
Art, 40 - $;lo atribuições. funções e competência do Conselho Deliberativo: . . . /("' 
1 - Eleger o Presidente. o Vice-Presidencc. o Primeiro e Segundo Secretários do Colegiado: o Presidente Ex~cuuvo 
e 4 Vice-Presidentes: os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes. e nindn o Presidente~ Consclh~ 01rctor. 
li • Tomar ciência e homologar ou vewr o Plano Diretor e li composiç:1o da Diretoria Exccuuva. orgaruwda pelo 
Presidente E:-ccculivo. bem como tomllr cicncia e homologar li composiç!lo Conselho Diretor. 
Ili • Conceder licença ao Presidente do BANGU solicitada por períodos de afastamento rulo superiores a 60 dias 
consecutivos ou 120 dias intercalados; 
IV • Cassar o mandato do Presidente de qwilquer dos Poderes, e:-cccto Assembléia Geral. e cassar o mandato dos 
membros do Conselho Fiscal ou de seus próprios membros: 
a) Se~ necessária a llprovll~O de. no mlnimo, 4/5 (quatro quintos) dos membros do Conselho. em cada um3 das 
duas sessões consecutivas. com intervalo mlnimo de 30 dias entre el:is. convocadas exclusivamente para este fim, 
parn c.issar o m.:indato do Presidente de qualquer dos poderes. 
b) Será ncccssâria a aprova~o 50% do 101nl de conselheiros p:ira cass:ir mand:ito de qualquer membro eleito do 
Conselho Fisc:il ou do Conselho Deliberativo; 
e) O mandato de Conselheiro Nato rulo pode ser cassado pelo Conselho Ocliber:itivo. 
V - Apreciar o relatório geral do presidente do BANGU e julg.ar .is contas da Diretoria Executiva e do Conselho 
Diretor, com base no par~r do Conselho Fiscol; 
VI • Discutir e votar o orçamento orgnnizado pel:i Dirctorin ExCC1Jliva e pelo Conselho Diretor com base no 
parecer do Conselho Fisc.u; , 
VII • Resolver consultas da Diretoria Exccuth1a e Conselho Diretor, decidindo cm definitivo sobre qunlqucr 
assunto. 
VIII ·Autorizara cmi~o de titulas de associados Proprieúrios e Remidos, fix:indo os seus valores e limites; 
IX - Conferir útulos de 11.ssocfados Honorário, Bcnemfrito e Grande Benemérito: 
a) Somente scrJo nprcci:idas ns indic:içõcs que sntisfüercm o estabelecido na aline.1 "à" do paragrafo 4° do anigo 
3º, para associado Benemérito. alíneas "a" e "b" do parôgrafo 5º, do a.n. 3°, para Grande Benemérito. e parágrafo 6° 
do an. 3°. para Honorário, apresentadas, de fonna e:q,ressa. por no mlnimo 10 conselheiros ou pela Diretoria 
Executiva., no período de 15 a 28 de fevereiro do último :lllO de n1:1nd:ito da fração minorit~rio do Conselho 
Deliberativo. 
b) Será imperativa n aprovação de. no mlnimo, 2/5 dos membros do Conselho Deliberativo para a concessilo do 

"-"-' tlrulo de a.ssocindo Honorário, 2/J para Benemérito e JN para Grande Benemérito. sendo exigido. na rcuni!lo, o 
,_~ quorum mlnimo de 4/5 do lotai de membros do Colegiado, sem o qual n m:uéria n~o poderá ser objeto de 
'-. ~ nprccfa~o. 

X - Julgar, como lillirrul instância, os processos éticos e discipliruircs e os recursos; 
XJ • Decidir sobre responsabilid:ides que g,ravem o patrimônio imobiliário do BANGU. mediante parecer do 
Conselho Fisc.il. após proposta da Diretoria Executiva.; 
XJI - El:ibornr. discutir e votar o Regimento Interno de Qd:l um dos poderes çto BANGU. bem como discutir e 

-~ ) votar ns propostas de alterações dos citados regimentos. 
~ Xlll •. Reformar, adil!lr, emendar, nlLernr ou revognr qualquer dispositivo deste estatulo. cm sc~o convocada 
~ -~exclusivamente para este íim, no prazo de 210 a 180 dias para o término do mandato da proporção majoritAma do 

' coleg.iado. cxclusiv:imcn1c se requerida por 06 Con~lhe iros Nato.s, sendo pelo menos O 1 cb c.a1cgori.1 Grande 
Be~cmérito. e 12 Conselheiros Efetivos. exigida dWLS vol.açõcs, p;ira a aprovnção. de e.ida unu das alterações. d.e 
mais de 2/J do total de conselheiros e sendo impcro1iva a prcscnç.i nunca inferior a 3/~ do 101..11 de membros do 
Conselho. 
n) A primeira vota~~ dirá respeito exclusivamente à matéria preliminar relaúva ;is jusúfic.itivas e necessidade de 
e.ida um.a das modific.içõcs, e: a scgund.'.1 voLl~o d:ir-sc-á cxclusiv:i.mcntc para decidir sobre as propost.:i.s 
a prese n tn das. 

b) A-~ ~d ~~ffi~ -iF ~•t~m~i ~ 
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XJV - Dcliber:ir sobre os casos onússos neste estatuto ou conceder poderes para ~· Pr~;idcnte éJ<tbrgil~·raz~~,o:· 

"ad-referêndum'" do colegiado; 
XV • Aplicar as penalidades de sua competência: . . . . . . , 
XVl • Refom1ar ou anular, se aprovado por J/~ do Colegiado, ato prJl1cado pela D1rc1ona ~.xccu_u, 3 ou ~lo 
Presidente E:-.ccutivo. se o Conselho entender ser a dccis:lo do Presidente Execulivo ou cb Dtrctona Executiva 

prejudicial ao Bangu. . . 
a) Os atos cm desacordo com o plano Diretor. ou com qualquer das nonn~s ou decisões cst;ibcl~1cbs por poder 
superior, poderJo ser anulados por decis:lo cb maioria simples dos conselh~1ros presc111cs ~ re~m:lo. . . 
XVll • Baixar nonnas e resoluções. desde que não modificador.is ou conJ11tantes com a~ dis_pos1çõc~ cs1atulánas e 
regimcnl:lis, e se aprovadas por maioria absoluta do colegiado, cxclusivamc~te na pnme1ra reuru:lo anual, por 
proposta de seu Presidente. proposta da Diretoria Executiva ou do Conselho D1rctoc . 
XVlll • Preencher os cargos vagos, quando de sua atribuiç!!o, ru fom1.i dcs1e Est:i.tut~ e do Rcgime1110 l?tc,:no. e 
~ libçr.ir o qunlquer tempo. mediante ato de homologação ou veto. sobre as indicações de competenc1a do 
Presidente Executivo, para preenchimento de cargos vagos na Diretoria Executiva: , . . 
XlX . Delegar poderes especiais ao Presidente Executivo e/ou ao Presidente do Conselho Diretor para assumir ou 
assumirem responsabilidades !irumceiras e p;,itrimonfais que escapem à competcncia deles. mediante p;,irecer do 
Conselho Fiscal. após aprovação da Dircloria Executiva e/ou do Conselho Diretor. 
XX• Autorizar n abcnur::i de créditos adicion:1is. não previstos no orçamento. por propostajustific.icb da Diretoria 
Executiva Executiva ou do Conselho Diretor. mediante parecer do Conselho Fiscal. 
XXJ • Julgar os recursos de suas próprias decisões e os que forem de sua competência: 
XXII - Elaborar a lisui sc.xtupla que scci submetida à Assembléia Geral para a escolha do Presidente da 
Assembléia Geral: 
XXlll - Tomar conhecimento da composição da mesa diretora do Conselho Fiscal. bem como da nomeação de 
suplente para o cargo de membro efetivo do referido órgão. intervindo nos casos est:itutúri:i e regimcntalmenle 
pennitidos. 
XX1 V - Analisar e dccidJr sobre as propostaS de emendas orçamentárfas, condicionadas ao e.xamc prévio da 
matéria pelo Conselho Fiscal. 
XXV - De1ermín11t intervenç;lo no Departamento de Finanças. 
XXVl- Constituir e nomc:ir as Comissões de Regimento fntemo de cnda um dos poderes do Bangu. bem como 11 

Comiss!!o de Ética, ou tantas outras que julgar necessárias, 
XXVII - Registrar e autenticar os livros do Conselho Fiscal. 
XXVIII - Analisar e decidir sobre as propostas de emendas estatulfirias e regimentais, exigida a apreci::i~o prévia 
da rcspcctiva Coml~o de Regimento Interno. 
XXIX - Representar a Assembléia Geral, cm toda e qualquer matéria que ruio seja a estabelecida no an. 26. 
XXX - Dc<:idir. cm última instância, sobre conflitos de compctcncia. 
§ l º · As Conússõcs de Regímcn10 lnccmo criadas ser.lo constituídas por J membros pcmianentes e 2 tcmpor.írios, 
a • Os membros permanentes farJo parte de Iodas as comissões e 1crJo mandato coincidente com o mandato da 
proporçâo majoritária do Conselho Deliberativo. 
b • O Presidente de c.:1da um dos poderes do Bangu, fará pane da Comissão de Regimento de seu respcçtivo 
Colegiado. durante o tempo de seu mandato. 
e • O Conselho Deliberativo indicará, anualmente, um associado para cada uma das respectivas comissões, a fim de 
complcwr o toul de OS membros cm cada uma delas. 
§ 2ft- S:lo atribuições, funções e compctcncia de e.ida uma das Comissões de Regimento Interno: 
a - Elaborar o projc10 do Regimento Interno. submetendo-o à apreciaç.lo do Conselho Deliberativo: 
b - Receber e analisar as propostas de emendas e substitutivos, com poder de homologar ou vetar qualquer u~ 
delas: ' 
e - Ela~i::ir e aprcscnt.ar o projeto final a ser discutido e votado pelo Conselho Deliberativo: 
d • Redigir o documento íill.'.ll, assinando-o, cm nome do Conselho Deliberativo, junl:lmente com Presidente e 
?cc~târio deste Colegiado e o Presidente do respectivo poder a que se refere o regimento, produzindo 
1medintamcn1c os devidos e legais efeitos. 
Art. 41 · Compete ao Prcsidcnt.c do Conselho Dc!libcr:itivo 
11) Convocar a Assembléia Geral: 
b) ~onvoair o Conselho Deliberativo, prcsidír os trabalhos, proclamar o resultado das eleições e empossar os 
clc1tos; 
c) Convocar o Conselho Fiscal sempre que necessário; 
d) Nomear os ~uplcntcs para ptecnclúmcnto de vagas no Conselho Deliberativo: 
e) Conceder licença para qualquer conselheiro. desde que por prazo não superior n 90 dias consecutivos e até 3 
vezes dur::intc o mandato; 
O Convoa,, soplent<, para ,ub,;1ó1ufr, ?J)4"'C. tons<lhoóro do lkonça: 

Í,e;-- (i@} D-J{U-
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g) Decidir sobre questões de ordem e voução; . . F" 1. h) Decidir sobre o rcgis1ro das ch:ipas dos candidatos ao Conselho Dchbcra11vo e ao Conselho ,sc:i , 

. . . . . .. 

. . . .. . . . 
• :·. ~'Z . . . 

. . . . . . . . . . . 

i) Decidir sobre os casos omissos. "ad-rcfcrcndum'' do colegiado; . . . 
j) Nomear os suplentes, a seu cricério, p:ira ocupar vaga deixada por Conselheiro Efe11vo de licença ou que tenha 
perdido mandato. 
k) Decidir sobre os confli1os de competência. "ad referendum" do Conselho. 
1) Designar funções ao Vice-Presidente c aos Sccrclários. 
m) Aplic:ir penali<bdcs . . . 
n) Receber e dar parecer nos recursos endereçados ao Conselho, com viscas à P?stenor dcc1s;lo do c~lc~ado .. 
o) Nom~r membro do Conselho Fiscal p:ir.i precnehimento das vagas que v1C:rem a ocorrer, na ine.xistcncia de 

suplentes. 
p) Convocor o Conselho Fiscal , 
q) Indicar o Presidente do Conselho Fiscal e indicar membros par:i compor o Conselho Fiscal. nos C3SOS cm que 
for nccesstiria o aplicação dcsto norma. 
r) Receber e processar os recursos de competênci:1 do Conselho Deliberativo. 
s) Encaminhar ao Conselho Fiscal nutéria para su.:i aprc:cioçilo. 
1) Estabelecer a pauu d.is rtuniões: 
u) Praticor os atos necessários ao funcionamento do Colegiado. 
Art. 42 - o Presidente do Conselho Deliberativo sera substituido pelo Vice-Presidente. cm suas faltas e 
impedimentos, usando de todas as suas prerrogutivas, sendo o Vice-Presidente substituído pelo Primeiro e este pelo 
Segundo Sccrclirio. 
Art. 43- O Conselho Deliberativo reunir-se-ó: 
1 • Orciinariamente 
a) No segundo dcccndio de janeiro, nos anos lmp:ircs, para dar posse aos Membros Efetivos do Conselho 
Deliberativo. e respectivos suplentes, eleitos nos :mos pares: 
b) Na primeira semaM de dezembro, de dois cm dois anos, para eleger, nos anos pares, o Presidente E.-:e<:ulivo e 4 
Vice-Presidentes e indic:ir o representante do Colegiado no Conselho Diretor. e de 04 em 04 anos para eleger o 
Presidente do Conselho Diretor. 
e) Na primeira seman:i de jo.neiro, nos anos pares, para eleger e dar posse aos membros do Conselho Fiscal e seus 
suplentes: . 1 

d) Anu.ilmentc, na segunda quinzena de janeiro para apreciar discutir e vour as contas do exercido findo, tomando 
como base o parecer do Conselho Fiscal, apreciando ainda o relatório da Diretoria Executiva e o orçamento para o 
periodo seguinte; 
e) AnU3lmcnte, na segunda quinzena de julho, para apreciar, discutir e vour as contas do semestre anterior e o 
orçamento do semestre seguinte. 
() Na primeira sem:ina de janeiro. nos anos ímpares, para dar posse ao Presidente E~ecutivo, aos Vice-Presidentes 
eleitos, ao Presidente do Conselho Diretor e dcrruiis membros deste conselho. tomar cicncia da Diretoria Executiva 
indicada pelo Presidente Executivo, dando posse imcdiat:1 â mesma, e deliberar sobre o Plano Diretor apresentado 
pelo Presidente Executivo. 
&) De 2 em 2 anos, nos anos lmpares, na primeira semnna de março, pora apreciar e decidir sobre as indicações 
para associados Honorários. Beneméritos e Grandes Beneméritos, sendo aprovados as proposw que oblivcrcm 
vo10 fovor:1vcl de, no mlnimo. 2/5 dos membros do Conselho Dcliber.uivo. para a concc.ss:1o do titulo de associado 
Hono~rio. J/-' para Benemérito e -4/5 para Grande Bcncmfoto. 
h) Na primeira sem!uw de janeiro dos anos lmp:1rcs, de 4 cm 4 anos. para eleger o Presidente. Vice-Pn:sidcntc. 
Primeiro e Segundo Secretários do Colegiado. dando posse imediata aos mesmos. 
li - Extraordinariamente 
3) Sempre que necess.1rio e convocado por seu Presidente. . 
§ 1 º·Nas reuniões ordinárias, finda a mat~ria da convocaç.1o, poder-se-á tratar de qualquer assunto de imcrcssc do 
BANGU, desde que de compctcnci:i do Conselho Deliberativo e o Presidente do Conselho. ou a maiori:i dos 
presentes o considerem objeto de dclibera~o; 
§ 2º · Nas reuniões extraordinárias t.rour-sc-â exclusiv:imente da m:itfria da convoc:iç3o: 
~ Jº - A5 rcunlOcs ordln:lrias ao Conselho Deliberativo ser.lo convocadas com antc:ccdencia mini ma de 15 dias. por 
escrito, endereçada a coda conselheiro. ou através de edil.li publicado cm local visível. nu sccreuri:i do Clube e nos 
meios de diV\Jlgaçllo por ele util~ado. e ns reuniões Extraordinárias ser.lo convocadas da mesma forma. com 
anteced!ncia núnima de 07 dias. 
Art. "" - Salvo nos casos espccUicos, detemtinados neste C5t.ltulo, as decisões do Conselho Deliberativo ser.lo 
!ornadas pela metade n'l!lis um dos conselheiros presentes â ~o, com direito a voto. 
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Art. 45 -·o mand:lto de cada uma elas proporções do Conselho Deliberativo, se~ de 4 anos. ~ P?~ir d:l !X)SSC de 
seus membros tcnninnndo somente com a posse d:l mesma propo~o que for eleit:i para substitui-ª· 
Par:igr..úo úni~o: O mandato do Presidente do Conselho Deliberativo sera coincidente com o mand:lto d:l proporção 
majoriltlria do Colegiado. 

CAPÍTULO X.U: DO CONSELHO FISCAL . . . 
Art. ,6 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalizaç:lo dos atos econõmi~o-financeiros d:l Diret~na faccuuva. 
eleito bienalmente pelo Conselho Deliber:ilivo na primeira semana de janeiro dos anos pares. e scr-J compoSlo i:x>r 
10 membros efetivos e 5 suplentes. . . . . . . 
Art. 47 - Os membros do Conselho Fiscal elegerão entre si seu Presidente. CUJO mandato ser.i ~e 02 (d?is) anos. 
§ Iº • Cabe ao Presidente do Conselho Fiscal a escolha. dentre os demais membros. do Vice-Presidente e do 
Secretlirio. d:lndo ciência ao Presidente do Conselho Deliberativo. 
§ 2u • Q Presidente scr:i substituído pelo Vice-Presidente e este pelo Sccrctârio. 
§ 3º - Compete ao Presidente do Conselho Fiscal _: 
a - Convocar o Colegiado. determinando data. local e hor.irio das reuniões 
b - Presidir as reuniões do Colcg.iado. determinando atribuições e t.lrcfas aos seus membros; , . . 
e • Nom~r, dentre os suplen1es, aquele que substituirá qualquer membro efetivo nos seus 1mpcdimen10s. SCJ:l 

temporário ou definitivo: 
d - Convocar qualquer suplente para fazer parte da reunião, 
e - Submeter ao Colegiado matéria de competência do mesmo, 
f - Assinar :it.as, pareceres e documentos do Colegiado. 
g - Decidir sobre qwilquer matéria que envolva receita e despesa. "ad referendum" do Conselho: 
h - A.ssinur. lsolad:lmentc, ou cm conjunto com quaisquer dos demais membros do Conselho. documen1aç;lo 
aprovnd:l pelo mesmo; 
i - Encaminhar ao Conselho Deliberativo, quando couber, qualquer documento ou parecer do Conselho Fiscal. 
j - Representar o Conselho Fiscal perante os demais poderes. 
k • Dcsigruir tarefas e funções especiais a qualquer de seus membros. 
1 - Superintender as ativid:ldcs do Colegiado, praticando todos os atos necessários ao seu funcion.imcnto. 
m - Conv~r qualquer membro da Dirctolia Executiva, inclusive seu Presidente, par:i comparecer perante o 
Colegiado. 
An. 48 - Compete ao Conselho Fiscal, cm conjunto; 
I · Examinar e d:lr parecer, por escrito, sobre o orçamento organizado. respectivamente. pelo Conselho Diretor e 

pcln Diretoria Executiva, cn~minhand0--0s ao Conselho Deliberativo, no prazo máximo de 5 ruas 
li - Examinar livremente quaisquer documentos. 
Ili - Examinar os balancetes mensais do Conselho Diretor e d3 Diretoria Execuliva e d3r parecer escrito sobre os 
mesmos, enviando cópias .ios Presidentes do Conselho Delibcralivo. Presidente do Conselho Diretor e Presidente 
Exce1.11ivo. 
IV • Dor parecer escrito sobre o b:.ilanço anual do BANGU e sobre as contas a serem j ulgad:ls pelo Conselho 
Deliberativo. no prazo má.'timo de 5 dias após o 1trmino de e.ida excrclcio. . 
V • Exigir do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva a entrega do b:.ilance1e mensal até o 5° dia útil do mês 
subseqüente ao vencido. 
VI · Comunicar ao Conselho Dcllbcralivo. para que adote as mcdid:ls que julgar necessárias. se verificar que o 
Conselho Diretor ou a Diretoria Executiva cxorbit.JrJm das atribuições na gcsl:lo financeira do Bangu. 

'\.. '\"- Vil· Opinar sobre matéria de natureza e<:onõmico-financeira, que lhe for encaminhada na fonna estatutária. 0\."- VIII· Opinar sobre a compra. 10C3çâo ou alien.ição de bens imóveis: 
IX I Opinar sobre a abenura de créditos adicionais ao orçamento, 
X • Decidir sobre emendas orçamcnmrias. ad referendum do Conselho Deliberativo. 
Xl • Propor ao Conselho Deliberativo. por dccisllo de >;. da tot.1.lidadc de seus membros, efetivos e suplentes. 
abcnura de processo de lmpenchment do Presidente Executivo ou do Presidente do Conselho Diretor. coso 
comprove, a1rnvés documentação e parecer fundamentado, a exist!ncia de desrespeito orçamcntório que ·onere os 

~ . cofres do Clube, ou de improbidade. 
~ XJI · Dar pa~er sobre os cnsos omíssos reícrcntcs a orçamento, receita e despesa. 
':::l:~ An. 49 - Nenhum membro do Conselho Fiscal poderá fa:ter pane d:l Dirctorin Executiva. 

Par:igrafo único: • Os associados que tcnh.lm pcncneido à Diretoria Executiva cm um mand:lto, sjo inelegíveis 
para o Conselh? Fiscal para o mandato imediatamente posterior. 

CAPITULO xm: DO REGISTRO DE CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DO BANGU 
Art. 50 • S6 poderá ser rcgis1rado como candida10 a Presidente Executivo o associado que sntisfizcr, 
inlcgra.lmente, as seguintes exigências: 

1) AJcn<k< oi-as c~g,ncias «ti~~ ex 8~ ~ ,::C:;=E;:;,RTI= oA-.-:0~ -...,..n"'=-~---- --, 

13 



BANGU ATLÉTICO CLUUE 
Av. Cônego de Vasc(lncdos, S49. 
Bangu - Rio de JllJlciro-RJ 
Ccp. 21.810-010 

.. . 
• . ... 

. " .. 
• . • ... : ... 

. . . . . .. -~ . . • . . . ,. .. .. 
li) Requerer ao Presidente Executivo, att às 18 horas do 15º dia útil do m~ que o.nt~edet ? eleição, o regist~o de 
sua candidatura, devidamente protocolado na secretaria do Clube. acompanhado. obrigatoriamente, dos seguintes 
documentos, sob pena de nulidade: 
a) Comprovação do estabelecido na alinea "e" do art. 25; 
b) Cópia do carteira social em vigor . . . 
§ I". O protocolo do requerimento do pedido de registro de ca.ndidatura a Presidente do BANGU não s1gotlie:l, em 
nenhuma hipótese. a aceitação ou aprovação da mesma. . 
§2º • A aprovação do registro de ~didatura a Presidente do BANGU depende de parecer do Dept~, Jurld1co e alo 
adm inistrativo do Presidente Executivo, no priuo máximo de 72 horas após a entrada do requerimento o que se 
refere o inciso li deste artigo. . . 
§ 3º- Se todas as exigências determinadas por este artigo forem integralmente cumpridas, impõe-se a 
obrigatoriedade da aprovação do citado registro. 
CAPÍTULO XIV: DA DIRETORIA EXECUTIVA: SUA ORGANIZAÇÃO, COMPETÍNCIA E 
A TRIBUlÇÕES . . 
Art. 51 - A Oiret0ti11 sera constirutda pela forma determinada neste estatuto e composta, no min1mo, dos seguintes 
membros: 
I - Presidente Executivo (Presidente do BANGU); 
li - 4 Vice-Presidentes eleitos; 
Ili - 4 Vicc-Prcsidcnlcs nomeados; 
IV - 2 Diretores; 
§ t O 

- Excetuando-se o Presidente Executivo e os 4 Vice Presidentes eleitos, todos os demais membros que 
venham a compor a Diretoria serão nomeados pelo Presidente Executivo e a critério exclusivo do mesmo. 
§ 2° - Só poderllo fazer parte da Diretoria Executiva sócios moiores de 21 anos de idade com, pelo menos, 2 anos 
no quadro social, e cm pleno gozo de seus direitos estarutários; 
§ 3° - O mandato da Diretoria Exocutiva só se extinguirá com a posse da que for organizada para substituí-la; 
§ 4° • Excetuando-se o Presidente Executivo, e os 4 Vice-Presidentes eleitos, todos os demais membros que 
venham a compor a Diretoria Executiva , são demissivcis ad nutum do Presidente Executivo. 
Art. 52 -A organização do BANGU con!án\. no mlnimo, com os seguintes Departamentos: 
I - Administrativo 
II • Finanças 
Ili - Jurídico 
IV - Esportes 
V - Social 
VI - Futebol 

. . • • 

Parágrafo único: - A crioção de quaisquer Departamentos, Setores e Sessões será de compct&lcia exclusiva da 
Diretoria, bem como seu organograma, organização e atribuições, exceto o Departamento de F'utebol, que será 
autônomo e independente, não pertencente à Diretoria nem a CSUl subordinada. 
Art. 53- As resoluções da Diretoria Executiva serão tomadas por moioria, do quantitativo de votos dos presentes à 
reunião, tendo o Presidente direito a voto e ao voto de qualidade. 
§ 1 º · Os Vice Presidentes e Diretores poderão ocupar, cumulativamente, até dois cargos na Diretoria, a critério do 
Presidente do BANGU, conrudo, será computado apenas o numero de votos de um dos cargos, considerando-se o 
de maior número. 
§ 2º - Poderão fazer parte da Diretoria: Sub-Diretores e Assessores, desde que nomeados pelo Presidente. 
§ Jº - Nas reuniões de Diretoria, somente terão direito a voto o Presidente, os Vice-Presidentes, Diretores e Sub-
Diretorcs, obst:Tvad.a a seguinte quantifü;:içlo dos votos: ; 
a - Presidente: 05 votos 
b- Vice Presidente eleito: 04votos 
e - Vice: Presidente nomeado; 03 votos 
d - Diretor: 02 votos 
e- Sub-Diretor: OI voto 
§ 4• • O Presidente do Conselho Diretor tem lugar cativo no Diretoria, dela fazendo parte, com direito a voto, cm 
quantitativo equivalente ao voto de Presidente, podendo ser representado, com direito ao mesmo número de votos., 
por qualquer membro do seu colegiado. 
§ 5• - ExcetuBndo o estnbelccido no§ 4°, não seré permitido o voto por representaçao nas reuniões da Diretoria, 
computando-se apenas os votos dos presentes. 

.... . . 
• . . . 
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Art. 5-4 - Com.pele à Diretoria Executiva, er,n ~QQjunto: 
I - Criar regulamentos, regimentos e nomias: fixar os valores das mensalidades e la.xas de manutenção, uxas . 
adlciormis, ingressos. aluguéis de serviços. de dependências, de insul~çõcs e_ de equipam~n~os·. estabelecer cnténos 
para a admissão de novos associados e prmlcar todos os atos necessános à direç:lo e adm1n1stração do BANGU, 
respeitando as nonnas legais e detem1inações est11tutárins: . 
li - Submeter à apreciação do Presidente as proposUlS de solução dos casos omissos nes1c estatuto. com vistas à 
decisão do Conselho Dclibera1ivo: 
Ili - Cumprir e fazer cumprir o estatuto; . 
IV - Reunir-se ordinariamente uma vez ao mês. e extraordinariamente, sempre que nccessano convOC!ldo pelo 

Presidente do BANGU; 
V • Apreciar as indicações a serem levadas ao Conselho Deliberativo para a Concessão dos 1itulos de Grande• 
Benemérito, Benemérito. e Honor:\rio. sendo aprovadas apenas as que obtiverem maioria simples dos votos dos 
dircto.rcs presentes fl reunião, com quorum minimo de J/4 da Diretoria Executiva. 
VI • Admi1ir novos associados e aplicar as penalidades previstas neste estatuto. 
Vll - RcconsidcrJr seus próprios atos. mediante recurso dos associados por eles atingidos: 
VIII - Propor ao Conselho Dclibcrati,10 reforma ou emenda do Estatuto: 
IX - Organizar o orçamento com a estimativa de receita e fixação de despesas 
X - Fornecer ao Conselho Fiscal todas as irúomuiçõcs e documentos por ele solicitndos. 
XI • Colaborar com o Presidente na ndrrunistraç:lo da BANGU, na fiscali~açi!o das leis e dos atos que regulam o 
seu funcionamento: 
Xll • Julgar os assuntos submetidos ao seu pronunciamento: 
XIII - Adotar qualquer medida necessária à administraç;lo do BANGU: 
XlV - Promover o saneamento de qualquer pratica administrativa irregular na execução dos serviços do BANGU: 
XV - Exercer qUDlquer outra atribuição que lhe for conferida por este Estatuto e pelo Regimento Interno da 

Diretoria Executiva. , 
Paragrafo unico: - As disposições dos incisos I a XV deste artigo nilo abrangem matêrfa relacionada ao 
Deparumento de Futebol e de Competência do Conselho Diretor ou de seu respectivo Presidente. 
Art. 55 - Silo atribuições, deveres e competcncia do Presidente Executivo, limiuido a assuntos e matérias não 
relacionadas ao Futebol ou ao Departamento de Futebol: 
1 - Superintender as atividades do BANGU; 
li - Representar o Bangu, em julzo, ou fora dele. perante entidades privadas. can6rios. bancos. instituições 
financeiras, au111rqu.ias, associações, repartições públicas federais, esuiduais e municipais. podendo celebrar e 
assinar convtnios. comodatos, contratos, distratos, rescisões e rcsiliçõcs, recibos. cheques, ordens de pagamento. 
documentos bancirios e quaisquer outros documentos em nome do Bangu. ligados ou nilo ao patrimônio 
mobiliário ou imob!liário do Clube, constituindo mandatários ou delegando poderes. 
m - Organizar a composição da Diretoria Executivo; 
IV • Estabeleceras funções e ,llribuições dos membros da Diretoria Executivo. 
V - Nomear. dentre os Vice-Presidentes. n seu i'mico e exclusivo critério. o seu substituto eventual, e os respectivos 
subslitutos deste último, comunicando o ato no Conselho Dclibcraúvo. 
V1 • Cumprir e fv.er cumprir este Estatuto, a legislação cm vigor e executar as próprias resoluções e as dos 
Poderes de hierarquia superior: 
VII • Administrar o BANGU. com ex.ita obscrvància das suas leis; 
V111 • Convocar as reuniões da Diretoria Executiva e demais 6rg:los de eoopcraç:lo. se houver. 
LX • Nomear, admitir. remover. punir e demitir empregados. 
X - Assinnr a correspondência do BANGU qUDndo dirigida aos Poderes e órgilos de hierarquia superior: 
XI • Submeter à aprcciaç.lo da Diretoria Executiva us modificações julgadas nccessári:is uo Regimento Interno do 
órgão e ao Estatuto. 
XII - Orderuir a publicaçâo, no Boletim Oficial. de seus atos e decisões. assim como dos demais Poderes e 6rgilos 
ele Coopcrncão: 
XJll · Su~mcter à apreciação do Conselho Deliberativo o relatório e o balanço anual; 
XIV - Cnar funcões e fiJQr os vencimentos dos empregados: 
XV - Elaborar, Juntamente com o Vice Presidente de Finanças, o orçamento do Bangu. submctcndo--o à apreciação 
da Diretoria E."ccutiva para posterior cncaminhamcn10 nos Conselhos Fiscnl e Oclibcracivo: 
XVI • Firmar quando devidamente autorizado, em nome do BANGU, eon1r.110s, convenções. tratados ou oull'Os 
documentos que envolvam responsabilidades. respeitado o disposto neste Es1a1uto; 
XVll • S~bmeter à nprova~o da Dirctorin E:<C(;Uliva, mensalmente, os balancetes financeiros e cncnminlló-los ao 
~me eJuJgamento do Conselho Fiscal; 

~4.f, (JG f ~ 
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XVlll - Apresentar uo Conselho Deliberativo o relatório circunstanciado dlls a1hicbdcs do BANGU._ ju.ntamen~e 
com o balanço geral do movimento financeiro relativo ao e.~crcicio anterior e parecer do Conselho Fiscal, depois 

de apreciado pela Diretoria Executiva: 
XlX - Nome.ir Vice-Presidentes. Diretores. Sub Diretores e Assessores: 
XX - Submeter â homologação do Conselho Dcliberati\'o as indicações rclati\'aS ao pro,-imento de cargos ou 
funções dil Diretoria Executiva. podendo em caso de vacância ou impedimento preenche-los ad-referend11m do 

Conselho: 
XXI - Observar rigoros:imente a execução do orçamento da receita e despesa, apro\'ado pelo Conselho 
Deliberativo e submeter à apreciaç:lo d;J Diretoria Executiva todas as recomendações que. sobre o assunto lhe 
forem aprcsenuidas pelo Conselho Fiscal; 
XXII . Adotar qualquer providência de urgência necessária ao funcionamento das ~tivi~des do BAN,G_U. ad 
referen(ium da Diretoria E!<ecuti\'a submetendo-a ao pronunciamento do Conselho DchbcrJll\'o. se ncccssano: 
X.XIII . Adotar qualquer medidil disciplinar preventiva. carnc1crizada a c~istcncia do fato irrcgul:lr, no setor 
administrntivo do BANGU: 
XXlV. Promover, privativamente, a divulgação dos atos administrativos: 
XXV - Elaborar o Plano Diretor: 
XXV1 - Colabornr, obrigatoriamente, com o Presidente do Conselho Diretor sempre que solicitado e nccessario ao 
funcionamento do Departamento de Futebol ou aos interesses do Bangu: 
Art. 56 . No caso de impedimento. ou licença do Presidente Executivo, este ser:i substituído por um dos Vice
Presidentes indicados com base no inciso V do art. SS. desde que o impedimento ou u licença seja por prazo não 
superior a 120 d.ias consecutivos ou 210 dias intercalados durante todo o mand.310, prorrogáveis por decisão do 
Conselho Deliberativo. 
Art 57 - O Presidente Executivo que, por qi.ulquer motivo, venha a se ausentar do Clube por período superior a 15 
dias consecutivos, deverá. obrig.itoriamentc, solicitar licença ao Conselho Dcliberalivo. sendo substituldo de 
acordo com o disposto no art. 56, por ato do Presidente do Conselho Deliberativo. 
Parágrafo único: - O rulo cumprimento do estabelecido no c:ipul deste anigo, pelo Presidente do BANGU, poderá, 
a critério do Conselho Deliberativo, acarretar perd.3 do mandato. não sendo aplicado, neste caso, o disposto na 
alínea "a", inciso IV, art. 40, estando condicionado a perda do mandato a aprovação de 2/3 dos conselheiros 
presentes â scssllo, ouvido previa e obrigatoriamente o Con~lho Consultivo. 
Art.58 · As licenças do Presidente do BANGU, decorrentes do cxerclcio do cargo. ntlo sc~o comput.adils para 
efeitos do tempo máximo de afastamento pcnnitido dWilntc um ~ndato. que scrâ de 120 d.ias consecutivos ou 
210 dias intercalados, exceto se autori:ado pelo Conselho Deliberativo. 
Art. 59 - Ocorrendo vac:lncia do cargo de Presidente Executivo este será substi1uido nos termos do art. 56. desde 
que decorridos mais da metade do m.indato, dependendo a substituição de aprovaç!!o pelo Conselho Deliberativo e 
que o substituto prcenc~ os requisitos do artigo 25. 
Par.igmfo único: - Caso .i vncància ocorra antes de O l ano de mandato da Diretoria Executiva. o Conselho 
Dcliber::11fv~ elegerá um novo PT'Csidcnte Executivo para completar o mandato. 
Art. 60 - Q Presidente E!<ccutivo é passivei da perda de mandato. a critério do Conselho Dclibera1ivo. nos 
seguintes casos: 
1 • Nilo cumprimento do urt. 57: 
li· Afastamento do Clube por tempo superior a 120 dias consecutivos ou 210 dias intcl'C31ados. duruntc todo o 
m.indato. exceto em funç!!o do disposto no an. 58. 
Ili • Transgressões estatutárias consideradas graves: 
§ 1" • A perda de rruindalo cm decorrência do inciso 1, sem dctcnni~d:i por 2/3 dos conselheiros presentes â 
scsstlo, n~o sendo exigido quorum mínimo; ~ 

§ ~º: A perda de ~ndato c'!l funçllo do inciso li será dctcnnin:id.3 por J/4 (trcs quanos) dos presentes à sessão, 
exigido quorum mini mo de 4/5 do total de conselheiros: 
§ 3º • A perda de mandato a que se refere? inciso Ili obedecerá no disposto na allnca "a". inciso IV. nrt. 40, 

CAPITULO XV: DO PATRIMÔNIO 
Art. 6J - O Patrimônio do BANGU é eonsti1ujdo por: 
1 • Bens móveis e imóveis: 
11 • Instalações: 
IIJ - Créditos. direitos e ações; 
IV • Materiais, mercadorias e utcnsilios· 
V • Saldos de cabui: ' 
V1 • Outros bens rulo especificados acima ..fc 

tflJ ;1 tf0J~ 
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CAPiTULO XVI: DA RECEITA E DA DESPESA. . . 

Art, Gl -·A rcceitn do BANGU é constituída por: 
1 • Contribuições dos associados. a q~tqucr titulo; . . . . 
11 • Arrcc;idações provenientes das emissões de Titulos de Associados Propnetanos e Remidos: 

Ili - Rendas de partidas e cspeukulos: 
IV - Subvenções particulares ou dos Poderes Públicos; 
V• Rendimentos financeiros: 
VI - Donativos de qU:Jlqucr natureza: 
VII • Aluguéis de instalações sociais e desportivos; 
Vlll • Rendas dos serviços internos. de anuncios, t.ixas e emolumentos; 
IX - Renda de sorteios: 
X - Rendas cvcntu:iis. 
XI - Contratos de propag,rnda 
XII - Direitos de imogcm e cxplor::içjo d:I marc:i 
Xlll - Cessão de dirchos 

. . . . . . . . .. 

XlV - Empréstimos e adiantamentos . . 
Art. 63 - A despesa do BANGU scr.i eonstituida por todas aqucl:is neccssári:is para sua manutenç3o e obJet1vos 

estabelecidos no art. 2°. desde que previstas no orçamento. . 
§ l" - A Diretoria Executiva e o Conselho Diretor podcrJo fazer despesas não previstas n~ orçamento. :se assim 
exigirem os interesses ou as necessidades sociais. mediante parecer favor3vcl do Conselho Fiscal e aprovação pelo 

Conselho Dclilx:rativo; 
§ 2º • É vedada a conlribuiç.Jo a custa dos cofres sociais para q~isquer fins que n.lo sejam de interesse do 

BANGU. 
CAPiTULO XVll: 00 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL E DO CONSELHO DLRETOR 

Art. 64 - O Dcparumcnto de Futebol, atualmente sit~do no Escidfo Proletário Guilhenne d:i Sitveir:i _Filho. 
podendo situar-se onde melhor lhe convier ou melhor convier ao Bangu, passa a ser autônomo cm sua org.imzaçào 
e funcio1U1mento, de acordo com as disposições aqw estabelecidas, independente da Diretoria Executiva e dela não 
fazendo pane, subordinado diretamente ao Conselho Dclíbcraúvo. e scrll administr:ldo pelo Conselho Diretor. 
Art. 65 - O Conselho Diretor será constituído da seguinte íorma: --<f---
1 - Um Presidente, eleito pelo Conselho Delibcrntivo. 
11 - Um rcprescnuntc do Conselho Deliberativo, indic:.ido por este órg.'lo e designado e nomeado por seu 
respectivo Presidente; 
Ili - Um representante da DircLori:i E~ccutiva, indicado e nomeado pelo Presidente Executivo, dentre um dos 
Vice-Presidentes eleitos; 
IV - Três a sete membros efetivos indicados. designados e nomeados pelo próprio Presidente do Conselho Diretor: 
§ 1° • Os membros nomeados pelo Presidente do Conselho Diretor sâo demisslvcis e p:issívcis de sub5tituiç:lo por 
vontndc exclusiw do seu Presidente. 
§ 2° - O Presidente E;11ecutivo tem lug.ir c.'.ltivo no Conselho Diretor, e dele obrig:uori:imentc fa~ p:irte. com direito 
a voto. 
§ 3° • Os membros do Conselho Diretor, nomeados pelo Prcsidcnle deste Colegiado. que mlo pertencerem no 
quadro social, dele p:iSS3m a fn,,cr p:ine. :iutomaticamenlc, como associado Contribuinte. a p:irtir da data de sua 
nomca~o. cabendo no Presidente as providências para que seja encaminhada â Dirctori:> Executiva a 
documcnu~o para o devido c.idastro e matricula. 
Art. 66 - O Presidente do Conselho Diretor sem eleito pelo Conselho Deliberativo. qOad.ricn3lmcntc. na mesma 
reuni!lo destinada n eleger o Presidenre Executivo, cumpridas, integralmente, 3S seguintes condições e requisitos 
essenciais de elegibilidade para o cargo: 
l • Pt:ncnccr ao quadro social há 10 anos. irumcrruptos. ou ter estado diretamente ligado ao Departamento de 
Furebol no 3no da elei~o e nos S :inos anteriores :\ mesma, ocup:indo cargo ou íunç:lo administrativa. · 
li • Satisí3.fer integralmente o disposto no an. 25, 1 3 X: 
Ili • N!lo estar no exercício de mandnro p:irlnmcnLar; 
IV • N~o esur no e.'<erclcio de cargo cm Diretoria Exccutiv:i de qualquer :issoci:i~o esponiva que mnntcnhn 
equipe de futebol. 
V • N!lo csuir em cxcrclcio de qualquer cargo ou fünçtlo ru Diretoria Executivo de Líg.i, Fedcraç~o ou 
Confoocra~o de futebol: 
V1 • Ser indicado por 20 associ:idos, cm pleno goio de seus direitos cstatut~rios, sendo 03 Contribuintes, OS 
Proprietários. 07 Remidos e OS Conselheiros N:itos. sendo 04 Beneméritos e OI Gr:inde Bcnem~rito. comprovoda a 
indica~~ com a nssinntura de cndn um deles, com finna reconhecida em canório, no requerimento que devem ser 

pn>1ocolwu!o n> """'"'"ª do Clubo "'•@~má ã BT', ,1<;,ao. 
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a) Excctó os GrJndcs Beneméritos. os associados que subscreverem uma indicação para Presidente do Conselho 
Diretor estão impedidos de subscreverem outra indicaç;lo para presidente do mesmo poder. prevalecendo a que 
primeiro for protocolizada no Clube. tomando nula qualquer outra. 
Art. 67 - A organizaç;lo, hierarquia. cargos, funções e atribuições dos membros do Departamento de Futebol serão 
de competência privativa do Presidente do Conselho Diretor. 
Art. 68 - O Conselho Di~tor tem competência plena para gerir as atividades do D<:~n.amento ~e Futebol e 
decidir sobre qualquer ~têria ligada. alusiva ou pertinente ao Futebol ou nec~ssana_ ao_ func1on:imento e 
desenvolvimento do Dcpannmento, decidindo por maioria de votos, observado o seguinte cnténo. 
1 - Presidente: 05 votos 
11 - Presidente Executivo - 05 votos 
111- Membros Efetivos - 04 votos cada um. 
IV - Representante do Conselho DcliberJtivo- 02 votos 
V - Representnntc da Diretoria Executiva - O 1 voto 
§ 1° - O Presidente do Conselho Diretor ter.1 direito a voto e :io voto de qualid.Jdc. 
§ 2º. Nas reuniões do Conselho Diretor é ved.Jdo o voto por rcpresentaçilo. . 
Art. 69 - Os membros do Conselho Diretor. ocupurJo os c:irgos que forem cri::idos e designados pelo Presidente do 
Conselho Diretor com funções, atribuições e competência delcg:ida.s pelo mesmo. limitadas aos assuntos e m.atérfas 
pcninentcs uo do Dcparumemo de Futebol e necessárias ao seu funcionamento. 
1 - O Presidente Executivo, mesmo fazendo parte do Conselho Di~tor. !illO ocupará nenhum cargo no Conselho 
Diretor. 
li • Os diretores poder.lo ocupar até 02 cargos, cumulativamente, tendo apenas direito ao voto de um deles, nas 
reuniões do Conselho. 
Art. 70 - O mandato do Conselho Diretor e de seu Presidente sem de 04 anos. e se encen-ar:í com a posse do que 
for eleito para substituí-lo. 
I - Os rcprcsent.antes indicados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho DcHbcrativo terJo mandato no Conselho 
Diretor durante o tempo de seus respectivos mandatos nos órg.1os de origem. 
Art.. 71 • O mandato do Presidente do Conselho Diretor poderá ser cassado pelo Conselho Deliberativo, desde que 
com a aprovação de 4/5 do tot.'.11 de membros deste Conselho, cm cada um:i das 02 sessões convocadas 
exclusivamente para este fim, realizadas µim intervalo mlnimo de JO dias entre elas, por solicitaç;lo de 1/J (um 
terço) dos Conselheiros, dos quais 06 Conselheiros Natos, sendo pelo menos l Grande Benemérito, ou oinda por 
solicit.a~o de 1/J (um terço) dos associados de cada categoria, cm dia com seus direitos e obrigações csbtuúrios, 
cm todos os casos de grovcs transgressões, csUltuuarinmente previstas, após inst.1ura~o e conclusilo do respectivo 
processo disciplinar. e parecer, sob pena de nulidade, da Comissão de Ética e do Conselho Consultivo. 
Par.igr.úo único - A m.ltéria ni!o poderá ser apreciada pelo Conselho Deliberativo se rejeiLldll ou decidido pela 
improcedência do pedido. Unto nn Comiss.'lo de Êlica quanto no Conselho Consultivo. 
Art. 72 - Nos impedimentos eventuais ou tcmporarios do Presidente do Conselho Diretor. este será substituldo 
pelo Diretor Geral, dcsd.c que o período de substituição ~o ultrapasse 210 dias ininterruptos. 
l • Nos impedimentos superiores a 210 dias e inícrion:s a J60 d.ias consecutivos, caberá ao Conselho Deliberativo a 
indicaç~o e nomeação do subslituto pelo tempo que perdurar o impedimento do Presidente. 
11 - Nos impedimentos definitivos. ou em casos de vacância, caberá ao Conselho Dclibemtivo. indicar e eleger o 
substituto. no prazo mi.ximo de JO dias, cont.ados da data do vacância ou impedimento, 
Art. 73 • Constituem-se atribuições. deveres, direitos e competência exclusivas do Presidente do Conselho Diretor: 
1 • R(:prescnt.ar o Bangu, individualmente, perante entidades de administr.1ç~o e pr3tica desportiva. perante 
Tribunais de Justiça Desportiva. perante entidades privadas, C1rt6rios, bancos. instituições financeiras. autarquias, 
repartições públicas federais. estaduais e rnunicip:iis, c1n todo e quaisqu.cr assuntos ou matéria referente, afim. 
decorrente <:1ou necessária ao funcionamento do Dcpartllmcnto de Futebol, seja esportiva. patrimonial. financeira 
ou administrativa, podendo celebrar e assinar convênios. comodatos, contratos. distrates, rescisões e rcsiliçõcs. 
recibos. cheques, ordens de pagamento, documentos oonclrios e quaisquer outros documentos em nome do Bangu. 
11 - Presidir, administrar. coordcruir e superintender as atividades de todo o Conselho Diretor, podendo prnticar 
todos os :nos que se fizerem necessários ao seu funcionamento. 
lll - R(:prescnuu o Conselho Diretor perante os demais poderes do BANGU, 
IV - índicar. nomCDr, contratar e admitir empregados, presl:ldorcs de serviços. atlcltls e membros da comiss3o 
técnica, bem como demiti-los. se necessários :io funcionnmento do Deparuimento, respeitados os limites 
orçarnent.Arios devidamente aprovados pelo Conselho Deliberotivo. 
V - Designar os rcprescnuntes do Bangu junto â Fcderaçâo de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e 
Confcdcraç!lo Brasileira de Futebol. bem como os :idvogodos que atuar.lo p:ira defender os interesses do Bangu nos 

.-•J i,,~ 
Tribunais de Justiça Dcsponiv:i. ~ .... 
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V1 - Elaborar, juntamente com o Diretor de Administraç:lo e Finanças o orçamento d~ Dcpartan!ento ~e Futebol. a 
ser apreciado pelo Conselho Diretor par:i posterior encaminhamento aos Conselhos F1sca~ e Dcllbcrauvo. 
Vll - Encaminhar ao Conselho Fiscal o balancete mensal de rcccit.a e despesa. dc-v11iamcn1c aprovado pelo 

Conselho Diretor; . De de 
V111 - Assinar, cm nome do Bangu, toda e qualquer documenl.'.lção nccessâria e mcrcnlc ao partamcnto 
Futebol. 
LX - Liber;ir atletas profissionais a amadores. ad referendum do Conselho. . . . . . 
X • Assinar a correspondencia do Bangu penincntcs a assuntos de futebol e dingu:la aos poderes e org;Jos de 
hierarquia superior; . . 
X1 • Ordenar a publicaçâo. no Boletim Oficial, de SCl1S atos e decisões, bem como das decisões do Conselho 

Diretor: . . fu • d 
XII • Submeter à aprcciaç!lo do Conselho Diretor as emendas orçament.ârias nccessanas ao nc1onamcnto o 
Ocp:ir'lamcnto: . . _ . . 
)CTII - Adotar qual~uer medida disciplinar preventiva. caractenzada a e.xistcnc1:1 de fato megular. no 
Dcpan.amcnto: . . 
XIV - Adotar qualquer providência de urg<'!ncia necessária ao funcionamento das at1v1dadcs do Depanamcnto, ad 
referendum do Conselho Diretor; . 
XV . Baixar porurias. ordens de serviços e instruções nonruiúvas. dando imediata ci~ncia ao Conselho Diretor. ã 
Oirctona Executiva e ao Conselho Deliberativo; 
XVI - Colaborar, obriga1oriarncntc, com o Presidente E.xccutivo, sempre que solicitado e necessário ao 
funcionamento da Dircloria Executiva e/ou :10s interesses do Bangu: 
XVI[ - Convocar o Conselho Diretor e c:stnbclcccr n paul.3. datn. horário e local das reuniões: 
XVlll - Decidir quanto a questões de ordem e votação; 
XIX - Decidir sobre os casos omissos ad referendum do Colegiado. 
XX - Praticar todos os atos necessários 110 funcionamento e desenvolvimento do Departamento de Futebol. 
Art. 74 - Constituem•se nlribuições e competência do Conselho Diretor; 
1 - Reunir-se urna vez no mês, convocado pelo Presidente, ou extraordinariamente. sempre que ne«ssário. tnmbêm 
convocado pelo Presidente por sua própria decislo ou n pedido de 2/J dos membros do Conselho. 
li - Dclibcrnr sobre :i proposta orçamentnria. 
III •Apreciaras contas de receita, despesa e os balancetes mensais, como medida preliminar e imperativa para que 
os mesmos sejam encaminhados nos Conselhos Fiscal e Deliberativo. 
IV - Decidir sobre n ioclusilo e participaçâo <bs equipes de futebol profissional ou um.idor em c:unpeonatos, 
torneios e compeúçõcs. 
V • Dccidír sobre a libcra~o de atletas profissionais ou amadores; 
Vl • Delibcr.ir sobre as emendas orçamentárias ncccss.irins no funcionamento do Departamento; 
Vll • Decidir sobre as medidas disciplinares adotadas pelo Presidente; 
VIII • Est.ibelecer os valores dos ing.rcssos p:ira os jogos das equipes de futebol. qunndo não forem determinados 
por regulamento ou autoridade superior; 
IX - Criar regulamentos. 
X • Homologar e/ou reformar os atos do Presidente e dos demais membros do Conselho, desde que decidido por 
2/3 dos votos do Colegiado. 
Xl - Apreciar matéria encaminhada por seu Presidente, por qualquer dos poderes ou subscrita por 1/5 (um quinto) 
de associo.dos d.e cada uma das categorias, cm d.ia com seus direitos e obrigações estatutários. 
XII - Apreciar e decidir sobre propostas de emendas e reforma do Estatuto e do Regimento lotemo do Conselho 
Diretor, aprescnUdas por algum de seus membros, a serem encaminhadas ao Conselho Deliberativo; 
XIII - Decidir sobre a ccss3o de direitos federativos. no todo ou cm pane; 
XIV - Dar conhecimento de seus atos e decisões ao Conselho Deliberativo. 
XV - Decidir sobre os casos omissos. 
~ 1º • Ao Conselho Diretor c.ibcni decidir, ad refertnc/um do Conselho Peliberntivo, sobre contratos de parceria, 
ou quaisquer outros que venham a ceder ou conceder, no todo ou cm porte. mediante compensaçâo, direitos sobre a 
gcstilo técnica, :1dminis:t.r:2t.iva ou linanc:eiro do OcpaNimc:nto de: Futebol, ~ que: p0r pra;,,o nilo :;upçrior ao 
pcriodo de mandato do próprio Conselho Diretor, a quem cabera, perJnle os poderes do Bangu, 11 responsabilidade 
SObrc os atos dccom:ntcs desses contratos. ai~ swi aprovnç4o por aquele órgllo superior. Nos documentos de prazo 
superior ao mandato do Conselho Diretor, impõe-se dccí~o prévia deste Colegiado. 
§ 2º • O Conselho Diretor no ceder, no todo ou cm pane, seus direitos estatutârios na gesUo do Departamento de 
Futebol, ma.nt.cra seus deveres e obrigações perante os poderes do Bangu. 53lvo decislo clive~ aprovada pelo 
Conselho Pclibcrati'l/0. 
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Art. 75 -"É \'Cd:ldo ao Presidente do Conselho Diretor. 
l • Realizar ou permitir despesas n:'lo prcvistjs no orçamento, e:-.ccto se devidamente :iutoriz:idas pelos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo, com prévia aprovação do Conselho Diretor, 
li • Assirur quaisquer documentos que gr:ivem o patrimônio imobiliário do Bangu Atlético Clube. salvo por 
detcnninação judicial ou decisão de colegiado de hier:irquia superior. 
Ili • Conuair empr~stimo em nome do Bangu, exceto os previstos no orçamento e/ou nqueles :iprov:idos pelo 
Conselho Diretor. Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo: 
IV - Pratic:ir atos em nome do B:ingu ror:i de su.i competência esUtut.ârio: 
V - Pratic:ir atos que venham :i rerir os direitos dos associados. 
An. 76 . Da receita auferi(ti pelo Bangu. tanto pela cess:lo dos direitos federativos sobre o contrato de atlc1.:1s 
prolissionais. como as decorrentes de contratos de televisão, uso d:l marca e de direitos ~e _imagcm,

0 
um pe'.c.c~tu:.il 

de até 10% scrâ destinado ao P-Jrquc Aqu:itico e ;i Sede Social, g.arnntido o percentual m1mmo de 5 ¼. a cntcno do 

Conselho Diretor. 
Art. 77 . A despesa do DeP3n:imcnto de Futebol deverá ser suportadn pela receita do próprio Departamento. 
Art. 78 • Constituir-se-á receio e despesa do deparumento de Futebol aquelas constantes do orçamento aprovado 
pelo Conselho Deliberativo e as obtidas ou realizadas cm prol dos objetivos do Bangu, ou ainda as decorrentes (tis 
emendas orç:3mcnttirias aprovadas pelos órg;los colegiados. 
Art. 79 - Os membros do Conselho Diretor que mantiverem relação trabalhista com o Bangu na d.lia de posse. ou 
qualquer outra que implique cm remuneração, não poder.lo ter aumento durante todo o nund:lto. exceto por 
imposição legal ou decisão de poder hierarquicamente superior. 

CAPÍTULO XVl.11: DO CONSELHO CONSULTIVO 
Art. 80 - O Conselho Consultivo. constituído pelos Grandes Beneméritos e Beneméritos. constitui-se cm órgão 
independente, autônomo. n:lo subordinado a nenhum dos poderes do Bangu, destinado a apreciar. dor parecer e 
decidir, preliminarmente. nos seus limltes estatut.ários e regimentais. sobre matéria disciplinar que lhe for 
cnc:uninh:ld:l, inerente principalmente aos seus membros e aos membros de qualquer dos poderes do Bangu que 
tenham mand:lto eletivo para os cargos de Presidente ou Vice Presidente. 
Art. 81 - O Conselho Consultivo tcr.i wn:i mesa diretora formada por um Presidente. um Vice Presidente e um 
Secrelário. cabendo a cada um deles as fWlçõcs e t:irefas que lhes for atribuida pelo Presidente. 
§ 1 º • O Presidente terá m.;ndato de 12 meses, iniciando-se cm J de julho e terminando em 30 de junho de cada ano 
e será eleito por seus pares, n.1 primeira qu1~ena de julho, rcspeit.ido as norm.is e ·os impedimentos cst.atulÍlrios, 
pcnnitida aperuis wn:i recondução. Os demais sc~o nomeados pelo Presidente. 
§ 2° • O Conselho Consuhivo se reunira :mualmente, n.a primeira quinzeru do mês de julho. para eleger seu 
presidente. dar posse imediata ao mesmo e tomar ciência dos membros que cornporJo a me~ diretora, e tantüS 
vetes quanw forem necessários, desde que convoc:idns por seu Presidente. 
Art. 82 - Compete ao Conselho Consultivo: 
1 • Opinar sobre ll penalidode de eliminação a ser aplicada a qualquer associado. em ftinçflo do disposto no inciso 1 
do art. 21. 
11 - Dar parecer preliminar e obrigntório. no processo de lmpeochment, ou cassação de mandato de quem tenha 
c:irgo eletivo de Presidente ou Vice Presidente de qualquer dos poderes do Bangu. sob pena de nulidade processual 
e conseqüente encerramento e arquivamento do mesmo: 
111 - Opinar sobre processos discipliruires que envolvam quaisquer de seus membros. sob pena de nulidade 
processual e conseqüente encerramento e arquivamento do mesmo. 
IV - Assessorar o Conselho Deliberativo nos processos e causas disciplinares dlvcrsas. quando necessário ou 
solicitado. 
Art. 83 - Compete ao Presidente do Co~lho Consultivo: 
1 - Presidir o Conselho, pr:iticnndo todos os atos necessários ao seu funcionamento. 
li - Assinar. junt.amcnte com o Secretário os pareceres e decisões do colegiado. 
111 - Convocar qualquer de seus membros, al6m dos Presidentes e Vice Presidentes eleitos. para que compareça :io 
Conselho. a fim de prcst.ar esclarecimentos cm processos disciplinares que envolvam qualquer um deles. 
considerada a auscncia. fall.1 grave. se ocorrida par duas vezes cons«:utivas. injustific:idamcntc. a critério do 
Conselho. 

CAPÍTULO XJX: DA COMISSÃO DE [TICA 
A;rt. 84 - A Com(ss:lo ~ Etica constituir-se-á num órgão de coopcraçao do Conselho Deliberativo, sem ncohum 
vmcul~ com a D1rctont1 Executiva. Conselho Diretor ou qualquer outro poder, órg.1o ou setor ligodo à áre:i 
cx~uvn: e será re~~mcnt..ada pelo respectivo Rcg.imento Interno, devidamente aprovado pelo Conselho 
Dehbcrnttvo. co~ atnbuiçõcs cspcclfic:lS de julgnr qualquer dos membros dos poderes do Bangu. sejam eleitos ou 
nom~dos. por 1rúrnções _:io Est11tu10. aos Regimentos Internos e ao Código de Ética, bem como julg;lr os seus 
própnos membros, com vtstas à decis3o final do Conselho Delibcrotivo. 
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♦ • • • • • . . . . . . . 
Art. 85 - FarJo parte da Comissão de Etica 7 membros, sendo 3 permanentes, clcit~; .,;:i~ Consclh~ ~iibcrJtivo~· 

e 4 tempOrârios. . . . 
§ 1 ° - Os membros permanentes da Comiss:lo de Etic:i, com mandato coinc,1dente ~n~ o mand:lto da pr~rçjo 
majoritjria do Conselho Deliberativo, depois de eleitos e empossados. scr:l~ 1namov.ive1s e dela somente de,x~r.lo 
de fazer pane nos casos de renuncia expressa. óbito ou ab:Jndono. assim considerado a falta ~ 5 n:umõcs 
consecutivas. ou ainda por decisão da maioria da Comiss3o de Etica e referendada pc~o C~nsclho. DcltberJtt,·o, 
§ 2º . Os membros temporários. serJo emposs.idos pelo Conselho Deliberativo, na pnme1ra reuru:lo_:inuol. e _te.rJo 
mandato até J l de dezembro do mesmo ano. pennilida apenas uma rcconduç:lo. Fado pane da Comiss:'lo de E1tc:i. 

como membros temporários: 
a - Um representante dos Conselheiros N:itos 
b - Dois representantes dos membros permanentes .. 
e - Um representante dos associados n:lo pencneente a nenhum dos poderes do Ba01,'ll. cxcet? ~mblc,a ger:il. 
§ 3•. Os membros pcrm:inentcs devcrJo, obrigatoriamente, ser Advogndo ou Bncharcl cm D1!C_110. . . 
§ ~• • As indie3çõcs parJ o rcprcscnt:mte do quadro social que fora parte da Comis~o de Ettc:i d~vcra_ ser rena 
entre os dias de I a 10 de novembro de cada ano que nntcccdcr â posse. sendo escolhidos os que maior numero de 
indicações tiverem, sendo nccessario numero nunca inferior a 1/5 (um quinto) de oda c:itcgoria social. Em não 
sendo atingido o numero mínimo citado, caberá aos membros permanentes a indicaçilo que faltar. 

CAPÍTULO XX: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 116 . Durante o periodo de adequaçjo, dispoS10 no art. 104. o Departamento de Futebol ser:. administrad? pelo 
Vice Presidente de Futebol, eleito em 5 de dezembro de 2002, com autonomin limitnd.1. concedida pelo Presidente 
Executivo e subordinado às decisões da Diretoria Executiva. que podcr:i refomwr ou anular qualquer dos atos 
praticados pelo Vice Presidente de Futebol, desde que assim decidido na primeira reuni.lo do ~olcs!ado que :ºr 
rcali1.ada após o fato gerador. ::ipós o que scrao considcrndOs referendados intcgr:ilmcntc pelo O1rctonn Execuuva 
como dcl::i sendo emanados. de forma irrevogável, s:,lvo dcci~o contclria do Conselho Dcliber:11ivo, 
Art. 87 - A partir da entrada cm vigor do presente Est:ituto será considerado extinto o cargo de Vice-Presidente de 
Futebol. passando o respectivo Vice Presidente, eleito cm 5 de dezembro de 2002, n ser empo553do, imcdiala e 
nutomaticamente, como Presidente do Conselho Diretor, e nssim será rcsponstivel, considerndo e denominado, 
exercendo os plenos poderes conferidos por este Estntuto, contando o ano de 2003 como primeiro ano de seu 
mandato, sendo observado quanto a du.r:1ção o prazo fixado no ort. 103. 
Art. 88 · As decisões do Conselho Deliberativo tenlo força de Lei perante os 6rg3os e poderes estatutariamente 
eonstituidos, bem como perante lodos os :lSSOCiadOs. e a el:is todos se obrigam. ' 
§ lº-As decisões do Conselho Deliberativo, observado o di~o nos§§ 2° e J", somente podemo reformadas, no 
todo ou em pane, ou ainda revogadas, n:i primeira rcuni!lo anual, cm duas voUlçõcs consecutivas, com o aprovação 
de. no minimo, 2/J do tot..:11 de votos do Conselho, cm primeira vot.açilo. e¼ de votos. cm segunda vot:u;!lo. ambas 
rc.il~.idas com intervalo de trintn minutos entre a primeira e a segunda, que s6 podcr!lo ser realizadas se 3 m.itéria 
consur do p,1ut.a da .-cuni!lo, sendo a primeira vot:i~o destinada a apreciar, preliminam1cntc, n necessidade ou 
justific.itiva da refomt:1 ou rcvog;iç-Jo da sitU:1ç:lo vigente, e a segunda vot.aç:lo destin:ida à aprcciaç:lo do mtrito 
das proposllls. 
§ 2º • As decisões do Conselho Dclibcrntivo, tom.adas cm ~o de processos disciplinares podcn1o ser 
modific:idas, obedecidas 35 disposições especificas. n!lo estando subordinadas ao estabelecido no p,1rágr:ifo 
untcrior. 
§ 3" • As decisões do Conselho Deliberativo, relativos à prcslllçilo de conw da Diretoria Executiva e do Conselho 
Diretor. poder.lo ser questionadas no prazo máximo e improrrogável de OS dias. findo os quais sc~o irrevogâveis e 
i rrccorrivcis. 
§ 4" - O Presidente Executivo ou o Presidente do Conselho Diretor. Conselho Fiscal e Assembléia Geral terJo 
dirci10 a recorrer da dccis!lo do Conselho Deliberativo. cm nome do seu respectivo Colcglado. exclusivamente cm 
r:v.ilo de matéria dircumcntc a eles relacionada, 
§ 5n - O recurso a ser interposto pelo Presidente da Assembléia Geral somente será recebido e apreciado se 
acompanhado de requerimento subscrito por 1/5 (um quinto) dos associados de cada uma d!is categorias. cm pleno 
goio de seus direitos cswtu~rios, com cópia das cancirns sociais de cada um dos subscri1orcs e comprovante de 
p:ig:imcnto da U.'<il recursai. 
§ 6º - Aprovadas ns conus da Diretoria Executiva ou do Conselho Diretor. nilo tcrJo direito n interpor ou 
subscrever qualquer n:cW'SO os Conselheiros N:itos, membros do Conselho Deliberativo. Conselho Fiscal. 
C~nsclho Consultivo. Oir~toria. Ex~tiva, Con~lho Dire1or, do Conselho de Étic.i. das Comissões Especiais 
cnad:is pelo Conselho Dchbcra11vo e amda o Presidente da Assembléia Geral. este último individualmente. 
:4rt. 89 - Os Regimentos Internos ~uc forem aprovados complementarJo, rcgulament.'.lr!lo e passarJo a fazer parte 
integrante do Est.1tuto, a eles se obngando lodos os poderes e associados do Bangu. 
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Art. 90..: Este Estatuto foi aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Deliberntivo, em rcuni~o. rcaliz~d:1 cm O~ de 
dezembro de 2002. sendo também decidido. por unanimidade, que sun redação final sera cons1d.crnda hda. 
discutida e aprovada pelo Conselho, desde que assinadas por 03 Conselheiros. acompanhad:ls d:is assin.:11ur:is do 
Presidente E:l;ecutivo e do Presidente do Conselho Deliberativo. 
Art. 91 • Este Estatuto só poder.i ser modificado, pelo próprio Colegiado. depois de decorridos 06 anos de s\13 

vigênci11. rcspciudo o cst.lbclccido no inciso XIII. "a" e "b" do art. 40. admitid.:is as exceções dos§§ 1° e 2". deste 
anigo. . . 
§ I" • Poder.i ser modificado. excepcionalmente. anlcs de deconido o prazo estabelecido no cnpul. na pnme1ra 
reuniilo anual. a cada tricruo. a con1.>r da daui de sua vigência, por solici1açilo e:-.pressa de 1/5 (um quinto) dos 
associados de cad.:i uma das c:itcgorias sociais do art. )º. exceto as dos incisos Vl. VII e Vlll. mediante projeto 
dct.:llhado contendo as justificativas e necessidades de c.ad:1 uma das aher;ições proposus. bem como_ texto 
complclo de c:1d.1 uma delas, se apresentado entre o 30º e o ultimo di:1 útil do trimestre que anteceder :1 rcum:lo do 
Conselho Deliberativo eslabclcdda 3cima. cumpridas as mesmas cxigcncias dispost.as nas 3líncas '·a"' e .. b ... XIII. 
:1n. 40. 
§ 2" • Por solicit.aç:lo de 3/5 dos Conselheiros Natos. sendo obrigatoriamente um d.eles pertencente à categoria de 
Grande Benemérito, atendidas as mesmas c:<.igcncia.s impostas aos :1ssociados. obscrvad:is no§ 1º deste anigo. 
§ Jº • A q113lqucr tempo. unic:imcnte se neccss3rio à adequa~o a qualquer outra mod:ilidadc socict3ria a que venha 
se transfomur o Bangu ou o Departamento de Futebol. 
Art. 92 - Cada um dos poderes n:lacionados no an. 24 ag.ira dentro dos limiles de sua competência. 
Parágrafo único - Nos casos de conflito de competcncia entre a Diretoria Executiv3 e o Conselho Diretor, cm se 
tratando de matéria referente ao Departamento de Futebol, ou ao Futebol, 1cra0 supremacia e prev:ilcccr:lo as 
decisões do Conselho Diretor. 
Art. 93 - O Estatuto e o Regimento lntcmo de c:ida um dos poderes, clencados no :irt. 24, constituem-se ruis Leis 
do Bangu e a eles se obrigam todos os :1ssociados. não sendo dado n nenhum deles o direito de aleg;ir seu 
desconhecimento. 
Art. 94 - As cores oficiais do BANGU serão bronco e vcnnclho. 
Art. 95 - O Pavilhlo, a llâmula e o emblema permanecem os mesmos jA registrados, ficando os wúfom1es de 
competi~o desportiva a critério da Diretoria Executiva, desde que rcspciudas as trodiçõcs e as cores oficiais. 
Art. 95 - No caso da cxtin~o do BANGU, os seus bens ser.lo divididos kpro rat.1" entre os :lSSOCiados 
Proprietários, ressalvados os ônus e obrigações sociais. · 
Art. 97- Fie.a insutu.ido o Diplom.::i e a Medalh:l de Honra ao Mérito do Bangu Atlético Clube, distinções esus 
outorgadas pelo Conselho Dclibcrntivo, bienalmente, nos anos pares, por oc:isi3o das solenidades comemorativas 
do a.nivc~rio do BANGU, :1 até 10 perso~idades, civis, militares ou cc::lcsiisúcas, que tenham se desl!lc:ido cm 
suns rcspcctiv:is árc:is, bem como a desportisl:lS, por relevantes serviços prcst!ldos ao BANGU ou oo bem comum. 
Art. 98 - Todo e qunlqucr associado csl:i obrigado a csgot.ar as inslfulcias :ldministrJtivas do BANGU. caso 
contrário estar.\ automaticamente eliminado do ql13dro social, independentemente da aitegoria a que pcnenç:i.. 
Art. 99 - Obrigatoriamente. a arrccadaçlo obtida com a cm.i~o e/ou venda de titulas de associados terá que 
corresponder a ncr~scimo patrimoni:11 de igu.il valor, pemutida apenas a dedução, devidamente comprov:1da e 
justificado, a thulo de despes.as oper:icionais. de um perccnfu.aJ que rulo podcrj exceder a 30 % do arrecadado. sob 
pena de nio serem as contas da Diretoria Executiva aprovadas pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. com 
conseqüente climina~o do Presidente E.'tccutivo do quadro social e açilo civil indenizatória. 
Art. IOO - P:ir.i presidir II Asscmbl~i:1 Geral dever:\ o associado atender às scguin1cs exigências: 
a) Estar cm pleno gozo de seus direitos sociais. esbtul.uiamentc insú1uídos: 
b) Pertencer no quadro social há pelo menos OJ anos consecutivos: 
c) NIio ter ficado cm alr.iso por 90 dias consecutivos nos úlúmos 36 meses: 
d) N:lo ter sofrido nenhumD das punições previstas no art. 16, salvo se canccl:id:i d.e acordo com o art. 23: 
Art. 101 • O mandato de qualquer dos Poderes Soci:iis estabelecidos nos incisos li, Ili e IV, V e V1 do art. 2-+. só 
tcnninará a partir da posse do que tiver sido eleito para substitui-lo. 

~ Art. 102 • Ficam cnncclados 1odos os títulos de associ:idos Proprietários e Remidos cm poder da Diretoria 
~ Executiva. e ni_nda n:lo renegociados. retomados cm fün~o de dispasitivos estntutArios anteriores. sendo permitido 
~~ apenas a admis~o de até 100 (cem) associados cm e.ada Wn.l daquelas categorias. a p.1rtir dest.:l dal.'l, com :i 

,·- utili.z:i~o dos cil.'ldos tltulos. 
§ 1 º • A Diretoria E:<ccutiva será obrig;1da :i comunicar ao Conselho Fi~I, as admissões de associados reali:a1das 
com os antigos titulas. 
§ 2º • A Diretori:i Executiva poder.1 negociar _livremente os tltulos ~e for~m rctom.ido~ a panir desta data. 1)./ 
Art. 103- Sera de º" :inos o m.indato do Presidente do Conselho Dchberauvo e do Presidente do Conselho Diretor: 
de 0_2 anos o mandato do Presidente do Conselho Fiscal e do Presidente Executivo, e de l ano o rru,ndato do 

Ptts•dcnt< do Conselho Con,uJtóvo. -•do t~ =>•êm ~' .~~- . 
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Art. 104 - Este Estatuto entrara em, vigor a p.1rtir de OS de novembro de 2003. transcorrido o pcriodo de adequação 
de 11 ('onze} meses, contados da da1a de sua aprovação e substituirá, integralmente, a partir da sua vigência, o 
Estatuto registrado no canório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca da Capital, sob a nunricula 
13010. devendo este documento ser registrado cm cartório oficial após sua aprovação pela Federação de Futebol 
do Estado do Rio de Janeiro. 
Art. 10S - Em caráter excepcional fica estabelecido o prazo de 30 (trinca) dias, a cont:ir da vigcncia deste Esu1uto, 
p:ira que sejam formalizados os procedimentos necessários á composição do Conselho Consultivo. Conselho 
Diretor e Comi~o de Ética, com vistas ao primeiro mandato de cada um desses órg.los. ressalvada a disposição 
contida no art. 87. 
Art. 106 - A mudança de nomcnclntum de sócio par-J associado n~o in1encrc nos direitos e deveres abrangidos 
pela rcdaç;lo anterior. 
Art. 107 • Revogam•sc as disposições cm contrário. 

A - Comiss~o de Refor-ma: 

Presidente: 

Relator: 

Membros: 

Gcr:ildo Antônio Enhal Monnerat 

Rubens Lopes da Costa Filho 

Cl:>.ir de Oliveira 

Nilson Cardoso Manos 

Maurieio França de Menezes 

B · Membros dcsignndos pelo Conselho Deliberativo, como seus rcprc.scntantcs na verificação dll uatidão 
~a redação final deste Estatuto, cm relação às muda.uçaJ aprovada~ por este Colegiado, e que autenticam 
integralmente este documento. 

1- Jorge Luis Peçonha Lirn 

2· Gabriel Gomes da Silva 

3- Celso Bandeira de Melo 

~YH>~wJ;~~~ 
(gio Ed0.1rdo Carlini Vieira Martins ,-- - 

Sccrct.ário da 9 ªRcuniilo xtraordinária 
do Conselho Dcllbcrati o 
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Presidente Executivo 
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