
 

ESTATUTO SOCIAL DA AABB – SÃO PAULO 
 

 
Art. 1º - A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - São Paulo, sita à Estrada 
de Itapecerica, 1935 – Santo Amaro – São Paulo(SP), neste Estatuto designada 
ASSOCIAÇÃO ou AABB, fundada em 28 de setembro de 1934, associação para fins 
não econômicos, de duração ilimitada, com sede e foro em São Paulo, é agremiação 
desportiva, social, cultural e recreativa, com patrimônio e personalidade distintos de 
seus associados, constituída:  
 
I - de funcionários, ex - funcionários e aposentados do Banco do Brasil S.A., seus 
cônjuges ou companheiros(as) e seus parentes até o 4º (quarto) grau; 
 
II - de pensionistas e beneficiários de complementação da PREVI – Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e pensionistas do Banco do Brasil 
S.A.; 
 
III - de dependentes econômicos dos associados e ex - dependentes, após atingida a 
maioridade regimental; 
 
IV – de funcionários de subsidiárias do Banco do Brasil S.A., enquanto mantidos os 
vínculos trabalhistas, mediante convênios firmados com as empregadoras; 
 
V - de pessoas da comunidade. 
 
Art. 2º - São Finalidades da ASSOCIAÇÃO:  
 
I - incentivar a prática do desporto e oferecer lazer e recreação aos associados; 
 
II - promover reuniões e eventos sociais para os associados; 
 
III - incentivar a cultura entre os associados; 
 
IV - contribuir para o desenvolvimento da comunidade;  
 
V - cooperar com o Banco do Brasil S.A. no cumprimento de sua missão. 
 
Art. 3º - Para atingir suas finalidades, a ASSOCIAÇÃO filiar-se-á à FENABB, 
podendo, também, vincular-se a entidades oficiais de direção dos desportos, bem 
como a outros órgãos de cúpula, desde que representativos das atividades 
compreendidas nos objetivos sociais. 
 
Parágrafo Único - Toda e qualquer iniciativa visando o cumprimento das finalidades 
da Associação será precedida de cuidadosa avaliação de sua viabilidade, levando-se 
em consideração principalmente a capacidade da AABB no tocante a recursos 
financeiros, humanos e materiais e à preservação dos interesses do quadro 
associativo. 
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Art. 4º - A Associação poderá ainda:  
 
I - administrar apólices de seguros; 
 
II - criar e manter serviços de bar, restaurante e similares, administrando-os por si ou 
por terceiros, neste caso sob sua fiscalização; 
 
III - prestar qualquer tipo de serviço, remunerado ou não, às pessoas físicas, jurídicas 
e aos associados em geral, a juízo do Conselho de Administração, por si ou por 
terceiros, respeitada a legislação sobre a isenção de impostos; 
 
IV - atuar nos campos assistencial, filantrópico e caritativo; 
 
V - criar e implantar novos serviços, previamente aprovados pelo Conselho 
Deliberativo.  

DOS ASSOCIADOS 
 
Art. 5º - A ASSOCIAÇÃO manterá as seguintes categorias de associados: 
 
I - EFETIVOS - funcionários do Banco do Brasil S.A., aposentados beneficiários de 
complementação da PREVI ou do Banco do Brasil S.A. e funcionários e aposentados 
do BACEN oriundos do Banco do Brasil S.A.; 
 
II - PENSIONISTAS - pensionistas da PREVI ou do Banco do Brasil S.A.; 
 
III - PARENTES - parentes até 4º (quarto) grau de associados efetivos e de seus 
cônjuges e de funcionários do Banco do Brasil S.A. e de seus cônjuges;  
 
IV - COMUNITÁRIOS - pessoas da comunidade, em número e sob critérios a serem 
definidos pelo Conselho Deliberativo, e seus dependentes após atingida a maioridade 
regimental; 
 
V - ESPECIAIS  
 
a) ex - funcionários do Banco do Brasil S.A. reclassificados da categoria de 

associados Efetivos;  
 

b) funcionários de subsidiárias do Banco do Brasil S.A., enquanto mantido o vínculo 
trabalhista, mediante convênio firmado entre a AABB e a Empregadora; 
 
VI - BENEMÉRITOS - associados ou pessoas que tiverem prestado serviços de 
excepcional relevância à Associação, a juízo do Conselho de Administração e com a 
aprovação do Conselho Deliberativo;  
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VII - SEGURADOS - funcionários do Banco do Brasil S.A. e demais pessoas que 
aderirem aos planos de seguros estipulados pela Associação, tendo como deveres 
apenas os prêmios de seguros relativos aos planos que escolherem e, como direitos, 
somente os restritos aos benefícios do seguro a serem pagos pela sociedade 
seguradora. 
 
Parágrafo Único - Fica vedada a instituição de categorias associativas que dêem ou 
possam vir a dar conotação de direito patrimonial. 
 
Art. 6º - A admissão como associado será feita mediante as condições estabelecidas 
no Regimento Interno Geral.  
 
§ 1º - todos os associados entrarão em gozo dos direitos que lhes confere o presente 
Estatuto, à partir da aprovação de suas propostas, da autorização de débito das taxas 
de manutenção associativas e do recolhimento das taxas pertinentes. 
 
§ 2º - A demissão do associado proponente não excluirá o apresentado. 
 

DOS DEVERES 
 
Art. 7º - São deveres dos associados cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, os 
regimentos, regulamentos, códigos e resoluções dos poderes da ASSOCIAÇÃO. 
 
Art. 8º - Obrigam-se os associados pelo pagamento das mensalidades conforme 
determina o Regimento Interno Geral. 
 
 

DOS DIREITOS E VANTAGENS 
 
Art. 9º - São direitos dos associados e de seus dependentes, regularmente inscritos, 
freqüentar as dependências e participar das atividades organizadas ou promovidas 
pela ASSOCIAÇÃO, observados os regulamentos específicos. 
 
Parágrafo Único - Constitui direito de todos os associados recorrer, por escrito, junto 
ao Conselho Deliberativo, contra atos ou ações que, praticados pelo Conselho de 
Administração, por associados, seus dependentes e convidados, por empregados ou 
terceirizados da AABB, sejam reputados contrários aos direitos dos associados, aos 
princípios de dignidade ou aos fins da ASSOCIAÇÃO. 
 
Art. 10 - Constituem vantagens exclusivas dos associados da categoria Efetivos e 
Beneméritos (oriundos da categoria Efetivos):  
 
I - decidir sobre a dissolução da ASSOCIAÇÃO; 
 
II - votar e ser votado, ficando vedada a representação; 
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III -  exercer cargos nos Conselhos de Administração, Deliberativo e Fiscal; 
 
IV -  participar das Assembléias Gerais; 
 
V -  requerer ao Presidente do Conselho Deliberativo a convocação de  
Assembléia Geral Extraordinária, exigidas no documento as assinaturas de, no 
mínimo, 10% (dez por cento) dos associados das categorias Efetivos e Beneméritos 
(oriundos da categoria Efetivos), observados os termos do Art. 16; 
 
VI -  solicitar reuniões dos membros do Conselho Deliberativo, mediante desejo 
comprovado de, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos associados das categorias 
Efetivos e Beneméritos (oriundos da categoria Efetivos);  
 
VII - assistir às reuniões dos Conselhos da ASSOCIAÇÃO, observados os 
respectivos regimentos; 
 
VIII - obter, em qualquer época, no prazo máximo de 10 dias, desde que solicitados 
por escrito, esclarecimentos sobre as atividades da ASSOCIAÇÃO, podendo 
examinar, na Secretaria, os relatórios de auditoria, os livros, documentos, atas e 
folhas de presença das reuniões dos diversos poderes do Clube, vedada a confecção 
de cópias. 
 
§ 1º - No caso de eleições da AABB, o associado da categoria Efetivos terá direito a 
votar se admitido até 60 (sessenta) dias antes do pleito e, de ser votado, se inscrito, 
no mínimo, há 2 (dois) anos ininterruptos como associado da categoria Efetivos 
completados até o último dia de inscrições das chapas concorrentes.   
 
§ 2º - Os associados da categoria Beneméritos, oriundos da categoria Efetivos, terão 
seus direitos anteriores mantidos. 
 

DOS PODERES 
 
Art. 11 - São os seguintes os poderes da ASSOCIAÇÃO: 
 
I - Assembléia Geral; 
 
II - Conselho Deliberativo; 
 
III - Conselho Fiscal; 
 
IV - Conselho de Administração. 
 
§ 1º - O exercício de cargos nos poderes por associados não gera vínculo 
empregatício com a ASSOCIAÇÃO, portanto, nem terão direito a salários. 
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§ 2º - Não é permitido aos membros, efetivos e suplentes, acumularem funções em 
mais de um dos Conselhos. 
 
§ 3º - Todos os poderes deverão registrar suas atividades (reuniões e assembléias, 
ordinárias e extraordinárias) em livros próprios.  
 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 
Art. 12 - A Assembléia Geral é a reunião de todos os associados Efetivos e 
Beneméritos (oriundos da categoria de Efetivos), em pleno gozo de seus direitos, com 
poderes para decidir quaisquer assuntos relativos à Associação, inclusive os não 
contemplados neste Estatuto. Poderá ser Ordinária ou Extraordinária e suas 
deliberações obrigam a todos associados, ainda que ausentes ou discordantes.  
 
Parágrafo Único - A Assembléia poderá tomar conhecimento e debater qualquer 
matéria, mas apenas as que constarem especificamente do Edital de Convocação 
poderão ser objeto de deliberação, sob pena de nulidade das decisões que a respeito 
forem tomadas. 
 
Art. 13 - Serão Ordinárias as Assembléias Gerais realizadas trienalmente no decurso 
da segunda quinzena do mês de junho, com o fim específico de eleger, para mandato 
de 3 (três) anos, os membros efetivos e suplentes dos Conselhos Deliberativo, Fiscal 
e de Administração , conforme normas definidas pelo Regulamento das Eleições. 
 
Parágrafo Único - Proclamado o resultado das eleições pelo Presidente da 
Comissão Eleitoral, do qual não mais caberá recurso, os eleitos serão empossados no 
dia 31 de agosto pelo Presidente da Assembléia Geral Ordinária, ocasião em que 
será lavrada e assinada a respectiva ata e, em seguida, se dará por encerrada a 
Assembléia. 
 
Art. 14 - Serão igualmente Ordinárias as Assembléias marcadas para até a segunda 
quinzena do mês de março, para discutir, aprovar ou rejeitar as contas do exercício 
anterior, apreciar e se pronunciar sobre o relatório do Conselho de Administração e o 
parecer do Conselho Fiscal. 
 
§ 1º - O Balanço e o Demonstrativo de Resultados estarão a disposição dos 
associados, para exame, pelo menos 10(dez) dias antes da Assembléia Geral. 
 
§  2º - A aprovação, sem reservas, do Balanço Geral e das contas da Associação, 
exonerará de responsabilidade os membros dos Conselhos, ressalvados os casos de 
dolo, fraude e simulação. 
 
Art. 15 - Serão Extraordinárias as Assembléias Gerais convocadas para quaisquer 
outros fins.  
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Art. 16 - A convocação da Assembléia Geral será feita: 
 
I - pelo Presidente do Conselho Deliberativo, após deliberação por maioria simples do 
referido Conselho, ressalvados os casos de convocação obrigatória; 
 
II - por um membro do Conselho Deliberativo, após deliberação por maioria simples 
não atendida por seu Presidente no prazo de 7 (sete) dias; 
 
III - pelo Presidente do Conselho de Administração, quando o Conselho Deliberativo 
não atender, no prazo de 7 (sete) dias, seu pedido fundamentado de convocação; 
 
IV - pelo Presidente do Conselho Fiscal, após deliberação da maioria simples de seus 
integrantes, sempre que surgirem motivos graves ou urgentes e o Conselho de 
Administração ou o Conselho Deliberativo não atenderem à sua solicitação no prazo 
de 7 (sete) dias; 
 
V - por, no mínimo, 10% (dez por cento) dos associados das categorias Efetivos e 
Beneméritos (oriundos da categoria Efetivos), identificados por nome e matrícula na 
Associação, em caso de recusa dos Conselhos de Administração, Deliberativo ou 
Fiscal, decorrido o prazo de 7 (sete) dias após a apresentação e protocolo na 
Secretaria Geral da Associação do pedido fundamentado de convocação, com 
indicação das matérias a serem tratadas. 
 
Art. 17 - A Assembléia Geral será convocada com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias para a Ordinária e de 7 (sete) dias para a Extraordinária, mediante Edital 
de Convocação a ser afixado em locais apropriados e visíveis na sede da Associação 
e divulgadas pelos meios de comunicação existentes na AABB. 
 
Parágrafo Único - O Edital de Convocação, sob pena de nulidade da Assembléia, 
conterá: 
 
I - designação da forma, local, dia e horário da Assembléia; 
 
II - o número de associados da categoria Efetivos e Beneméritos (oriundos da 
categoria Efetivos) existentes na data da convocação; 
 
III - a matéria objeto de deliberação que, no caso de reforma estatutária, mencionará 
os dispositivos a serem alterados. 
 
Art. 18 - A Assembléia Geral será instalada, em primeira convocação, com a 
participação da maioria absoluta (50% + 1) dos associados das categorias Efetivos e 
Beneméritos (oriundos da categoria Efetivos) e, em segunda convocação, uma hora 
após, com, no mínimo, 1% (um por cento) desses associados. 
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§ 1º  - As Assembléias Gerais Extraordinárias convocadas com a finalidade de alterar 
o presente Estatuto ou para tratar da destituição de qualquer componente do 
Conselho de Administração serão instaladas de conformidade com o Código Civil 
Brasileiro e no caso de omissão ou indefinição do quórum prevalecerá o que 
determina o “caput” deste artigo. 
 
§ 2º - Caso não seja atingido o quorum mínimo exigido no “caput” deste artigo ou no 
seu parágrafo 1º, serão reconvocadas Assembléias consecutivas a cada 14 
(quatorze) dias, até que se consiga o número mínimo de associados exigido para 
deliberação. 
 
Art. 19 - Instalada pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou seus substitutos 
legais e, na ausência destes, por qualquer membro do Conselho Deliberativo, a 
Assembléia Geral elegerá imediatamente seu Presidente, por votação ou aclamação. 
O Presidente eleito, a seguir, convidará 2 (dois) associados para exercerem as 
funções de secretários. 
 
§ 1º - Observado o disposto no Art. 16, inciso V, a Assembléia será instalada pelo 
associado que encabeçar a lista de assinaturas. 
 
§ 2º - No caso de assembléias não presenciais, estas serão instaladas e presididas 
pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou seus substitutos legais. 
 
Art. 20  - As deliberações da Assembléia serão tomadas por maioria simples de votos 
dos associados participantes, não se computando os nulos e em branco. 
 
§ 1º - Cada associado terá direito a apenas 1 (um) voto, vedado o voto por 
procuração. 
 
§ 2º  - Ocorrendo empate na votação, prevalecerá a proposta que contar com o 
voto do Presidente da Assembléia Geral.  
 
§ 3º - As normas estabelecidas no “caput” deste artigo não são aplicáveis na 
hipótese de dissolução prevista no Artigo 44. 

 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

 
Art. 21 - O Conselho Deliberativo é o órgão que determina e fiscaliza a política 
administrativa, financeira, esportiva, social, cultural e de lazer da Associação. É, 
também, órgão de consulta, de manifestação coletiva dos associados e de 
fiscalização do cumprimento do presente Estatuto, dos Regimentos Internos, do 
Regulamento das Eleições e do Código de Atletas, cabendo-lhe principalmente:  

 
I - eleger, por ocasião da primeira Reunião Ordinária, o seu Presidente e os 
Conselheiros que comporão sua Mesa Diretora; 
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II  - aprovar, alterar e cumprir o seu Regimento Interno, onde se especifiquem as 
atribuições, prerrogativas e responsabilidades de seus membros; 
 
III - declarar a perda de mandato de qualquer componente da Mesa Diretora do seu 
Conselho, e encaminhar à Assembléia Geral Extraordinária, após apreciação, 
proposta de destituição de qualquer componente do Conselho de Administração; 
 
IV - autorizar a alienação de bens móveis da Associação de valor acima de 2.000 
(duas mil) vezes a mensalidade do associado da categoria Efetivos; 
 
V - autorizar o Conselho de Administração a tomar empréstimos financeiros de valor 
que ultrapassar, no montante, a 10% (dez por cento) da Receita Total anual, 
constante do Orçamento da Associação, aprovado para aquele exercício;  
 
VI - deliberar sobre qualquer assunto de sua competência, incluído na Ordem do Dia. 
 
Parágrafo Único - Para apuração de irregularidades praticadas por qualquer 
componente do Conselho de Administração será necessária a formação de processo 
administrativo para comprovar atos de improbidade, má fé, dolo, má administração, 
fraude ou simulação, conforme definido no Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo.  

Art. 22 - Os membros do Conselho Deliberativo serão eleitos em Assembléia Geral, 
na forma do Art. 13, para mandato de 3 (três) anos, em número de 6 (seis) efetivos e 
de 2 (dois) suplentes para cada grupo de 200 (duzentos) associados da categoria 
Efetivos, ou fração de duzentos avos, limitados a 42 (quarenta e dois) efetivos e 14 
(quatorze) suplentes. 
 
§ 1º - A posse dos membros deste Conselho dar-se-á no dia 31 de agosto, do ano 
eleitoral, ocasião em que será eleito seu Presidente e os demais membros da Mesa 
Diretora.  
 
§ 2º - Os membros suplentes, eleitos na mesma ocasião em que o forem os efetivos, 
substituirão a estes pela ordem de registro na chapa.  
 
§ 3º - A mesa Diretora do Conselho Deliberativo será composta pelo Presidente, Vice 
Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário.  
 
§ 4º - Perderão o mandato os membros do Conselho que faltarem, por ano de 
mandato, a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem motivo 
justificado, a critério da Mesa Diretora. 
 
§ 5º - Será permitida uma reeleição consecutiva do seu Presidente. 
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§ 6º - Quando o Conselho se reduzir a metade do total de seus membros, será 
convocada Assembléia Geral Extraordinária para preencher as vagas de efetivos e 
suplentes, na forma do Regulamento das Eleições, vedada a concorrência dos ex-
membros cujas exclusões motivaram a redução aludida. 
 
§ 7º - Se a Comissão Eleitoral infringir qualquer norma do Regulamento das Eleições, 
o Conselho Deliberativo poderá destituí-la e nomear outra para concluir o pleito.  
 
§ 8º - Conselheiros honorários - Farão parte, automaticamente, do Conselho 
Deliberativo os ex-presidentes do Conselho Deliberativo, enquanto pertencerem às 
categorias de associados Efetivos ou Beneméritos, com todos os direitos, exceto o de 
serem votados para composição da Mesa Diretora e suas presenças nas reuniões do 
Conselho Deliberativo não serão obrigatórias. 
 
Art. 23 - As reuniões do Conselho Deliberativo serão mensais, excetuando-se os 
meses de janeiro e julho, a menos que algum fato relevante justifique reuniões 
extraordinárias. 
 
Art. 24 - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas por seu Presidente, 
ou por requerimento fundamentado de 1/3 (um terço) dos seus membros, ou a pedido 
dos Conselhos de Administração e/ou Fiscal, ou ainda através de pedido de 5% 
(cinco por cento) dos associados da categoria Efetivos e Beneméritos (oriundos da 
categoria Efetivos), em pleno gozo de seus direitos. 
 
§ 1º - As reuniões do Conselho Deliberativo, convocadas, formalmente, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, serão realizadas, em primeira 
chamada, com a presença da maioria absoluta e, em segunda chamada, uma hora 
após, com pelo menos 1/3 (um terço) dos Conselheiros. 
 
§ 2º - As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria simples e 
terão força de lei. Em caso de empate, ter-se-á por aprovada a proposta que contar 
com o voto do seu Presidente. 
 

DO CONSELHO FISCAL 
 
Art. 25 - O Conselho Fiscal é o órgão de aferição, acompanhamento, avaliação e 
averiguação, eleito para acompanhar permanentemente o desempenho da 
Associação, cabendo-lhe ainda:  
 
I - verificar a exatidão dos registros contábeis da Associação; 
 
II - solicitar reuniões dos Conselhos Deliberativo e de Administração e convocar 
Assembléia Geral; 
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III - solicitar ao Presidente do Conselho Deliberativo a convocação de Assembléia 
Geral Extraordinária com a finalidade de apreciar pedido de destituição de qualquer 
dos membros do Conselho Fiscal, inclusive de seu Presidente; 
 
IV - eleger novo Presidente do Conselho Fiscal, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 
vacância do cargo; 
 
V - dar pareceres sobre balancetes mensais, relatórios financeiros, balanços e 
respectivos demonstrativos, encaminhando-os ao Conselho Deliberativo, sugerindo, 
se for o caso, medidas em benefício da melhor organização e desenvolvimento das 
finanças da Associação; 
 
VI - acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administração, na área 
administrativa, financeira, ou qualquer outra, a seu juízo, através do próprio Conselho 
Fiscal ou de profissional de auditoria por ele contratado, expedindo os competentes 
pareceres. 
 
§ 1º - O parecer sobre o Balanço anual será encaminhado ao Conselho Deliberativo 
até o dia 15 de março. 
 
§ 2º - O parecer sobre o período de 1º de janeiro a 31 de agosto do último ano da 
gestão, será dado, obrigatoriamente, pelo Conselho Fiscal em final de mandato, cuja 
competência ficará prorrogada, apenas para esse fim, até a apreciação das contas do 
citado período pela Assembléia Geral Ordinária de Prestação de Contas. 
 
§ 3º - Aos membros do Conselho Fiscal é dado o livre acesso, a qualquer momento, 
aos documentos da Associação, sendo-lhes vedado reter em seu poder, por mais de 
15 (quinze) dias úteis, os documentos, livros, balancetes e balanços da Associação. 
 
§ 4º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples e, em caso 
de empate, será dada por aprovada a proposta que contar com o voto do seu 
Presidente. 
 
Art. 26 - O Conselho Fiscal é constituído de 4 (quatro) membros, sendo: 
 
I - 3 (três) eleitos em Assembléia Geral, na forma do Art. 13, com mandato de 3 (três) 
anos; 
 
II - 1 (um) indicado pelo Banco do Brasil S.A., com mandato de 1 (um) ano, dentre os 
associados da categoria Efetivos com mais de 2 (dois) anos de filiação; 
 
§ 1º - A posse do Conselho Fiscal dar-se-á juntamente com a dos Conselhos 
Deliberativo e de Administração, ocasião em que será escolhido e empossado, dentre 
os seus membros eleitos o seu Presidente.  
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§ 2º - Os suplentes, em número de 3 (três), eleitos na mesma ocasião em que o forem 
os membros efetivos, substituirão a estes pela ordem de registro na chapa. 
 
§ 3º - Será permitida 1 (uma) reeleição consecutiva do seu Presidente. 
 
§ 4º - Quando o Conselho se reduzir a 2 (dois) de seus membros, convocar-se-á 
Assembléia Geral Extraordinária para preencher as vagas de efetivos e suplentes, na 
forma do Regulamento das Eleições, vedada a concorrência dos ex-membros que 
motivaram a redução aludida. 
 
Art. 27 - Não poderão compor o Conselho Fiscal: 
 
I - os membros do Conselho de Administração do mandato anterior; 
 
II - os parentes, até o 4º grau, dos membros do Conselho de Administração, e de seus 
cônjuges ou companheiros(as) e seus dependentes. 
 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Art. 28 - O Conselho de Administração é o órgão da Associação responsável pela 
execução das políticas administrativa, financeira, social, cultural, desportiva e de lazer 
traçadas pelo Conselho Deliberativo, cabendo-lhe principalmente: 
 
I - cumprir e fazer cumprir as decisões da Assembléia Geral, do Conselho 
Deliberativo, bem como as normas do presente Estatuto, dos Regimentos Internos, do 
Regulamento da Eleição e do Código de Atletas; 
 
II – admitir, demitir e readmitir associados em conformidade com as normas 
estatutárias e regimentais; 
 
III – elaborar e cumprir o orçamento anual da Associação, submetendo-o à apreciação 
do Conselho Deliberativo até o dia 30 de outubro de cada ano; 
 
IV – submeter, mensalmente, ao Conselho Fiscal, os balancetes, relatórios financeiros 
e, até 28 de fevereiro, o Balanço Anual da Associação; 
 
V – propor ao Conselho Deliberativo a fixação do valor das taxas de manutenção e de 
admissão de novos associados e a cobrança de contribuições extraordinárias; 
 
VI – autorizar, por proposta “ad-referendum” do Conselho Deliberativo, a liberação de 
verbas destinadas a pagamentos inadiáveis e não previstas no orçamento, assim 
como alterações no orçamento; 
 



 

 12 

VII - autorizar a alienação dos bens móveis da Associação, considerados 
prescindíveis, de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da mensalidade do associado da 
categoria Efetivos, cientificando o Conselho Fiscal; 
 
VIII – encaminhar ao Banco do Brasil S.A., através da agência a que esteja vinculada 
a Associação: 
 
a) mensalmente, os balancetes, com o parecer do Conselho Fiscal; 

 
b) anualmente, os balanços, no prazo de até 90 (noventa) dias após a data de seu 
encerramento, com o parecer do Conselho Fiscal; 
 
IX – propor ao Conselho Deliberativo a concessão e a cassação de títulos honoríficos. 
 
Art. 29 - O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, 1(um) 
Presidente e 8 (oito) Vice-Presidentes, a saber: Vice Presidente Administrativo, Vice 
Presidente Financeiro, Vice Presidente Cultural, Vice Presidente de Esportes, Vice 
Presidente Patrimonial, Vice Presidente Social, Vice-Presidente para Assuntos de 
Aposentados e Vice Presidente da Unidade Cantareira, e mais 4 (quatro) membros 
suplentes, que substituirão os titulares quando da vacância, a critério do Conselho de 
Administração.  
 
§ 1º - O Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, será eleito em 
Assembléia Geral, na forma do artigo 13, e sua posse dar-se-á juntamente com a dos 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, no dia 31 de agosto do ano eleitoral. 
 
§ 2º - Será permitida 1 (uma) reeleição consecutiva do seu Presidente.  
 
§ 3º - Na ausência eventual do Presidente, não superior a 90 (noventa) dias, assumirá 
o Vice Presidente Administrativo; na falta deste, o Vice Presidente Financeiro; ou 
ainda, na falta deste, o Vice Presidente mais antigo no quadro associativo. 
 
§ 4º - Qualquer membro do Conselho que concorrer a cargo público eletivo, deverá 
licenciar-se de suas funções na AABB no período compreendido entre o dia de 
registro da candidatura e o da divulgação oficial do resultado. 
 
§ 5º - O dirigente eleito para o desempenho de cargo público, não poderá exercer 
o mandato cumulativamente às suas funções na AABB, ficando automaticamente 
extinto o seu mandato no Conselho de Administração, a partir da posse no novo 
cargo.  
 
§ 6º - O afastamento de qualquer membro do Conselho de Administração, por prazo 
superior a 90 (noventa) dias, implicará na perda de mandato, ressalvado o caso de 
licença fundamentada em motivo relevante, a critério do Conselho Deliberativo. 
 



 

 13 

§ 7º - Ocorrendo a vacância no cargo de Presidente do Conselho de Administração, 
assumirá a Presidência até o final do mandato o Vice-Presidente Administrativo; na 
falta deste, o Vice-Presidente Financeiro ou, na sua falta, o Vice-Presidente cuja 
filiação no quadro associativo seja a mais antiga, de forma ininterrupta. 
 
Art. 30 - Os assuntos administrativos, os casos omissos neste Estatuto e a 
elaboração ou modificação dos Regulamentos Internos dos Departamentos, serão 
discutidos pelo Conselho de Administração, com um mínimo de 50% + 1 (cinqüenta 
por cento mais um) de seus membros e decididos pelo voto da maioria; em caso de 
empate, ter-se-á por aprovada a proposta que contar com o voto de seu Presidente. 
 
Art. 31 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração representar a 
Associação ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo constituir 
procuradores com mandato específico, observados os limites de suas atribuições. 
 
Art. 32 - Compete ainda ao Presidente do Conselho de Administração assinar, em 
conjunto com o Vice-Presidente Financeiro e, na falta deste, com o Vice-Presidente 
Administrativo ou, em última instância, com qualquer outro Vice-Presidente, contratos 
e demais documentos que envolvam compromissos financeiros, inclusive dar 
quitação, autorizar débitos, transferências, pagamentos, solicitar informações de 
saldos, pedir extratos, emitir e endossar cheques, requisitar talões de cheques, emitir 
e receber ordens de pagamento. 
 
Parágrafo Único: É vedada a prestação de fiança, aval ou qualquer outro tipo de 
garantia em compromissos de terceiros.  
  
Art. 33 - Os Vice Presidentes poderão acumular Vice Presidências, pelo prazo de até 
90 (noventa) dias.  

DAS FINANÇAS 
 
Art. 34 - O patrimônio da ASSOCIAÇÃO é constituído pelos bens móveis, imóveis e 
direitos. 
 
Art. 35 - Os contratos firmados pela Associação serão preferencialmente por tempo 
indeterminado. 
 
§ 1º -   Os contratos por tempo determinado não poderão ultrapassar o dia 31 de 
dezembro do ano eleitoral, salvo por autorização expressa de Assembléia Geral 
Extraordinária, convocada para deliberar a este respeito. O não cumprimento do 
estatuído neste parágrafo implicará na responsabilização civil e criminal do dirigente 
que firmou o contrato, excetuando o disposto no parágrafo 3º deste artigo; 
 
§ 2º - Os contratos com cláusula de rescisão onerosa, cujo montante da multa 
rescisória ultrapassar a 1.000 vezes a mensalidade do associado da categoria 
Efetivos, deverão ser submetidos à aprovação prévia do Conselho Deliberativo. 
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§ 3º  - Os contratos de seguro estipulados pela AABB/SP deverão ter seu termo final 
para o mês de dezembro do ano subsequente ao eleitoral.  
 
Art. 36 - A vida financeira da Associação será orientada por orçamento elaborado e 
aprovado anualmente, devendo os elementos constitutivos de ordens econômica, 
financeira e orçamentária serem escriturados em livros ou fichas próprias ou, ainda, 
em sistemas de informática legalmente reconhecidos, mantidos em arquivos seus 
comprovantes. 
 
§ 1º - O exercício financeiro da Associação será encerrado no último dia do ano civil. 
 
§ 2º - Obriga-se a Associação a aplicar integralmente seus recursos na consecução 
de seus objetivos sociais. 
 
Art. 37 - Constituem receitas da Associação: 
 
I - taxas de admissão e de manutenção; 
 
II - contribuições cedidas pelo Banco do Brasil S.A. e suas subsidiárias; 
 
III - aluguéis, rendas eventuais e taxas diversas; 
 
IV - renda de exploração dos serviços de bares, restaurantes e similares; 
 
V - renda proveniente de cursos, oficinas, eventos artísticos, sociais e desportivos; 
 
VI - produto da alienação de bens; 
 
VII - rendas advindas da administração de apólices de seguros; 
 
VIII - outras receitas e doações que contribuam para atingir as finalidades e metas da 
Associação, a juízo do Conselho de Administração. 
 
Art. 38 - Constituem despesas da Associação: 
 
I - salários e gratificações a funcionários, pagamentos a prestadores de serviços, 
impostos, taxas e gastos necessários à manutenção da Associação; 
 
II - aquisição de material de consumo para os bares e restaurantes administrados pela 
AABB, bem como de material de expediente e esportivo; 
 
III - custos de cursos, oficinas e eventos artísticos, sociais, culturais e esportivos; 
 
IV - conservação dos bens móveis e imóveis da Associação; 
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V - custos com a administração de fundos de natureza assistencial; 
 
VI - aluguel de equipamentos diversos, quadras e campos esportivos; 
 
VII - outras despesas necessárias ao cumprimento das finalidades da Associação, 
descritas no artigo 2º deste Estatuto. 

 
DAS ELEIÇÕES 

 
Art. 39 - As eleições para os Conselhos de Administração, Deliberativo e Fiscal serão 
realizadas na forma do Art. 13 deste Estatuto.  
 
Art. 40 - Cada chapa concorrente às eleições registrará, obrigatoriamente, os nomes 
dos candidatos aos Conselhos de Administração, Deliberativo e Fiscal, efetivos e 
suplentes, obedecidas as limitações estabelecidas no Código Civil, neste Estatuto e 
no Regulamento das Eleições. 
 
Parágrafo Único - Será recusada a inscrição da chapa que não satisfizer 
integralmente ao contido no “caput” deste artigo. 
 
Art. 41 - A votação será feita em cédula única para o Conselho de Administração, 
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, contendo obrigatoriamente o nome das 
chapas concorrentes, conforme registradas junto à Comissão Eleitoral. 
 
Art. 42 - As eleições serão realizadas em um só turno, sendo declarada vencedora a 
chapa que obtiver o maior número de votos válidos. 
 
Parágrafo Único -  Em caso de empate será considerada vencedora a chapa cujo 
candidato a Presidente do Conselho de Administração seja mais antigo no quadro 
social. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 43 - A ASSOCIAÇÃO rege-se pelo presente Estatuto, pela legislação aplicável e, 
ainda, pelos regulamentos específicos aprovados pelo Conselho Deliberativo, assim 
definidos: 
 
I –  Regimento Interno Geral da Associação; 
 
II –  Regimento Interno do Conselho Deliberativo; 
 
III –  Regimento Interno do Conselho Fiscal; 
 
IV –  Regimento Interno do Conselho de Administração; 
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V –  Regulamento das Eleições; 
 
VI –  Código de Atletas. 
 
Parágrafo Único - Fica assegurado ao Banco do Brasil S.A. fiscalizar, sempre que 
entender necessário, quaisquer atividades da ASSOCIAÇÃO e o cumprimento das 
normas legais, estatutárias e regulamentares, podendo apresentar relatórios ao 
Conselho Deliberativo, através de seu Presidente, para as providências cabíveis. 
 
Art. 44 – A Associação só poderá ser dissolvida em Assembléia Geral Extraordinária, 
mediante decisão de, no mínimo ¾ (três quartos) dos associados Efetivos e 
Beneméritos (oriundos da categoria Efetivos), que deverá ser obrigatoriamente 
comunicada à FENABB e ao Banco do Brasil S.A., devendo seu patrimônio líquido ser 
revertido totalmente a favor da FENABB, para constituição e/ou manutenção de fundo 
específico destinado ao programa de auxílio financeiro às afiliadas da Federação.   
 
Art. 45 – A aquisição e alienação de bens imóveis da Associação dependerão de 
autorização específica da Assembléia Geral, sendo que a alienação só será permitida 
mediante manifestação da FENABB e do Banco do Brasil S.A. 
 
Art. 46 - A Associação manterá conta corrente e centralizará sua movimentação 
financeira em agência do Banco do Brasil S.A. de sua livre escolha, desde que de sua 
praça. 
 
Art. 47 - O pavilhão da Associação será todo branco, tendo ao centro, em letras 
azuis, o distintivo oficial. 
 
Parágrafo Único - O distintivo oficial constará das letras “AABB” entrelaçadas, dentro 
de um círculo com as cores azul e branca, com a expressão “São Paulo” destacada 
do círculo, em azul. 
 
Art. 48 - Os associados não respondem, subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 
 
Art. 49 - Fica vedada a venda ou concessão de títulos de qualquer denominação ou 
modalidade que dêem ou possam vir a dar conotação de direito patrimonial. 
 
Art. 50 - Os associados de outras Associações Atléticas Banco do Brasil e do Satélite 
Esporte Clube terão, quando em visita eventual e devidamente identificados, acesso 
às instalações da Associação, obedecidos os critérios estabelecidos em seu 
Regimento Interno. 
 
Art. 51 - A Associação manterá neutralidade em questões político - partidárias e 
religiosas.  
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Art. 52 - Os convidados somente poderão participar das reuniões sociais, culturais e 
esportivas promovidas pela Associação, mediante convites ou ingressos fornecidos 
pelo Conselho de Administração ou a pedido dos associados que por eles se 
responsabilizem.  

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 53 - Ficam mantidos em seus cargos os atuais membros dos Conselhos de 
Administração, Deliberativo e Fiscal, até o final do mandato. 
 
Art. 54 - Os artigos, parágrafos e incisos retirados do Estatuto Social, ora reformado, 
que não conflitem com o atual Estatuto, permanecerão vigentes até a aprovação dos 
novos Regimentos Internos. 
 
Art. 55 – O presente Estatuto foi aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 
04.12.2004, entrando em vigor a partir de 10.01.2005 e alterados os artigos 5º e 35 na 
Assembléia Geral Extraordinária de 27.09.2008 e o artigos 44 e 45 na Assembléia 
Geral Extraordinária de 17.10.2009, com a revogação das disposições em contrário e 
entrando em vigor a partir desta data.  
 

 
São Paulo, 17 de outubro de 2009. 
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