
Iidade

como finalidade estabelecer normas de
da A.B.C., tais comc: Aciministrativas, Sociais,

CAPíTULO ll: Dos Sóeios: direitos e deveres

Seção 1: São direitos dos §ócios

Artigo 20:

Todos os associados, em pleno gozo de suas atividades sociais,
poderão usufruir do patrimônio da entidacje, respeitando as normas estatuidas
e as regras do Conselho Administrativc.

Artigo 30:

O êspâço físico da entidade poderá ser utilizado pelos socios.
Obedecendo as seguintes condiçÕes:

a) Adimplência
b) Solicitação prévia por escrito, Çom antecedência de até cinco dias

uteis,
c) Obseruando o horário prê*estabelecido.
d) O solicitante ficará responsável por quaisquer danos causado

durante o evento.

Farágrafo Unico:

O Conselho Adminístrativo terá doís dias úteis para responder à
solicitação do espaço.

Artigo4o:

Reunír-se nas dependências da A.B.c. para realizar quaisquer
atividades que não contrariem o presente Estatuto e os Regimentos lnterno e
eleitoral,



Artigo 5Ê: :

Paúicipar das reuniÕes de associados convocado pelo Presidente
trimestralmente com a finalidade de discutir açerca dos problemas inerentes a
instituição, bem como, solucioná-lss, desde que não contrarie o Estatuto em
vigência. , l

Àr*igo §";
.

Ficará proibido'aos sóçios inadimplentes e não-sócios o acessÕ â§
dependências da instit*Ção.

§eção 2: São deyeres dos Sócios

Artigei 7c:

Ef*tuar ,pantualmente o pagamento da contribuição financeira, bem
tÊmÊ, cumprir outros compromissos assumidss para cam,a,entidade.

AÉigo 8o:

Respeitar e cumprir os Estatutos, bem como, os regimentos lnterno e

I Zelar pelo patrimônio da entidade mantendo limpo e orçanizado.

Artigo {0o:

Respeitar cCIrn dignidade, seus companheiros tas) hem como
colaboradores, voluntários (as) e o corpo diretivo.

CAP|TULO ill: Da Disciptina

Artigo 11":
l

Não'serêa permitidas coillemoraçÕes individuais na sede da A.S.C., sern
consulta prévia à Bireçáo

E proibido, na sede da A.ts.C., a prática de jogos que nãc tenham
caráter de integração. 'Exceto quando organizado pela entidade visando
angariar fundos para â rnesnla ou quando autcrizado peta direção.



Artigo '! 3':

Somente será permitida a realizaçáo de atividades esportivas e ou
sociais se prevramente programadas e autorizadas pela üiretoria.

Artigo 14*:

Não será permitido a prática de desardens na sede da A.B.C,

Artigo'!5":

E proibido CI uso de termos de baixo calâo, nâs dependências da
entidade, bem como, agressÕes fisicas e verbais.

Artigo t6":

É proibido o acesso de pessoas nas dependências da instituição
utilizando os seguintes trajes:

a) Trajes de banho;
b) filine saias;
ç) Shorts;

Parágrafo Único;

A proibiçâo estabelecida neste artigo terá validade apenas no horário
administrativo e reuniÕes formais.

Artlgo 17":

Não será permitido a poluiçãc sonora no anrbiente institucional,
observando o previsto rra legislação vigente.

Artigo 18":

Fica proibido o acesso de pessoas na entidade, portando arma de fogo,
salvo o previsto na legislação vigente.

Artigo'19':

Não será permitido na secie da instituição o uso ou tráfico de drogas
ilícitas

Artigo 20":

O whatsapp é uma ferramenta de comunicação utilizada peia associação
com intuito de compartilhar inforrnaçôes. O associado que usar palavras de

, baixo calão, agredir verbalmente, ou trouxer iníormaçÕês que fuja do objetivo
do grupo sofrerá punição conforme o artigo 20 deste Regimento e âcarretará a
exclusão do grupo.



I

Parágrafo Unico

lsso se aplica a qualquer outra rede socialda associação.

C,APíTULO lV: Das penatidades

AÉigo 31";

_Será 
punido o (a) associado (a) que transgredir a qualquer dos artigos

deste Regimento lnterno.

Artigo 22':

forma:
As penas a serem aplicadas aos transgressore§, serão cia segirinte

a) Adve**ncia verbat;
br) §u*pensão;
c) Exclusão.

tm caso cle suspensão a peíIa a ser aplicada poderá variar de três
rneses a dois anos, cabendo ao conselho administrativo avalíar e julgar a
infração cometida.

Artigo â4":

Ô sócio que for punido conforme o artigo anterior e reincidir na infração a

Artigo 25':

O sÓcio que infligir os artig** 17 e 1§ deste regimento poderá ser punido
§sm â excfusâs do quadro so*ial.

Parágrafo Único:

Cabendo reÇurso a assembiáia conforme o artigo 23 do estatuto ern
vigência.



GÀPíTULü V: das Disposições Geraie e Transitórías

Artigo 26":

Os casos omissos, não previstos neste Regimento, serão apreciados e
resolvidos enr Assembleia Geral. Compete aos conselhos administrativos e

Fiscal cumprir e fazer cumprir o presente regimento.

Artigo 27":

. Este Regimento somente poderá se reformado na todo ou em parte por
deçisão da Assembléia Geral extraordinária, convocada para este fim.
Confor"me previsto no Artigo 74 dç Estatuto em vigência.

Artigo 28":

Este Regimento entra em vigor a parlir da data da sua aprovaçãa.

Salvador' 10 de junho de 2ü17


