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TÍTULO-I
Associação, Finalidades e Atividades

trt. Io O CENTRO EXCURSIONISTA BRASILEIRO, também denominado pela sigla CEB fundado
m primeiro de novembro de mil novecentos e dezenove, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, na
\v. Almirante Barroso, n" 2, 8o andar, Centro, é uma associação civil sem fins lucrativos de duração
limitada, com personalidade jurídica distinta da de seus associados, reconhecida de Utilidade Pública

stadual pela Lei n." 345, de 19/08/80.
arágrafo único: Os associados não responderão, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações

;ontraidas pela associação.
rt. 2" O CEB tem por finalidades principais:.
- Promover a prática e o desenvolvimento do montanhismo, incluindo a escalada e os demais esportes

ealizados em ambiente natural, em caráter não profissional;
I- Concorrer para o conhecimento e a divulgação dos locais e regiões apropriados para a prática do

nontanhismo e dos esportes realizados em ambiente natural, no Brasil e no Exterior;
II- Promover a consciência da necessidade de defesa, preservação e conservação dos recursos hídricos e

j Io meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, de forma não exauriente sobre os
;omponentcs representativos de vida silvestre, suas espécies, comunidades e ecossistemas, garantindo a
roteção da biodiversidade, e a consistência dos biomas, para a prática do montanhismo e dos esportes

ealizados em ambiente natural;;
V - Difundir, dentre seus associados, convidados e ao público em geral, a noção de mínimo impacto ao

icio ambiente como requisito essencial das atividades do CEB;
/ - Realizar cursos, oficinas, reuniões, palestras e atividades em que se divulguem e aprimorem a prática

Io montanhismo e dos esportes realizados em ambiente natural;
J\ - Cooperar com o Estado e instituições públicas e privadas:
a)na promoção, cumprimento e respectiva fiscalização, da legislação nas esferas municipal, estadual,
éderal e internacional, sobre o meio ambiente, e preservação do patrimônio histórico e artístico;

b)na conservação da natureza;
c)na execução de serviços e atividades de salvamento em ambientes naturais; e
d)de forma a contribuir com a administração das Unidades de Conservação, na proposição de idéias e
ráticas voltadas para os objetivos previstos nos respectivos planos de manejo, quando solicitados.

i^ll-cooperar nos serviços de salvamento na montanha;     >f *~"~   \    ^* i   r~
- Promover a cultura, defesa e conservação do patrimônio natural, paisagístico, cultural,

rbanísticoarquitetônico, artístico c histórico das áreas onde atua, em suas dimensões material e imalerial,
! >erpetuando-os para as futuras gerações é cm especial o registro, a preservação e a divulgação da

i nemória c da história do montanhismo;
| X - Publicar, divulgar e distribuir livros, revistas, periódicos, imagens e fotografias, material fonográfico

de audiovisual, cm meio físico, eletrônico ou por aplicativos, destinado a divulgação da prática de suas
tividades, da memória c historiografia, com conteúdo relacionado ao montanhismo cm geral;
- Promover festividades, celebrações c cerimônias que mantenham e avivem as tradições, costumes e

tividades relacionados ao montanhismo;

Título V - Símbolos
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CAPITULOU
Eleições

\rt. 5o As eleições para membros da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e Técnico e seus respectivos
;uplentes, serão bienais e, para membros temporários do Conselho Deliberativo, serão quadrienais,

I iempre no mês de novembro, na forma do Estatuto.* . ^    ^ -    •    „  -*
t. 6o A Diretoria, no mesmo dia em que for definida a data da Assembléia Geral, indicará três

issociados como responsáveis pela organização da eleição, os quais comporão a comissão eleitoral,
encarregados, inclusive, de listar os eleitores aptos a votar, registrar as chapas e confeccionar as cédulas.
Jarágrafo único. Os membros da comissão eleitoral elegerão aquele que será o seu presidente.
\rt. 7o Para eleição dos membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Técnico e da Diretoria, os

^ issociados elegiveis, interessados em concorrer aos cargos, deverão apresentar sua candidatura em chapas
specíficas, uma para cada poder, sendo que nas chapas para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Técnico
evem constar, além dos nomes dos membros, o nome do presidente, e nas chapas para a diretoria devem
onstar os nomes de todos os membros com seus respectivos cargos.

Vrt. 4o São podercs do CEB:
- Assembléia Geral;
I - Conselho Deliberativo;
II-ConselhoFiscal;-. ^"
V-Conselho Técnico; —^

/-Diretoria.
i 1 É vedado o exercício cumulativo de cargos da Diretoria com as funções de membro dos Conselhos

^scai e Técnico, bem como de membro desses Conselhos entre si.
j: 2o A substituição do Presidente de qualquer dos Poderes, para os efeitos legais, cabe ao Vice-Presidente.

3" Os Conselhos Fiscal e Técnico só poderão funcionar com a maioria dos seus membros, os quais, em
aso de vacância ou impedimento, serão substituídos pelos suplentes, convocados pelos respectivos

'residentes.
^^ 4 Todas as funções previstas neste Estatuto serão exercidas sem remuneração de qualquer espécie.

rr
LU,

CAPITULO F
Organização
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I - Contribuir na realização de estudo, pesquisa, produção, divulgação de informações e conhecimento
écnico e cientifico relacionados ao montanhismo, ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente e à

reservação da natureza;
1 <II - Fomentar o voluntariado, a solidariedade e o espírito de grupo em suas atividades, através de

nanifestações educativas de toda ordem;
<III - Contribuir para o constante aperfeiçoamento técnico dos Associados, em especial do Corpo de
iuias, Auxiliares de Guias e Monitores, e difundir as atividades técnicas realizadas pelo CEB para o

úblico em geral;
^rt. 3 As atividades desenvolvidas pelo CEB observarão os princípios da legalidade, da legitimidade, da
mpessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência e da eficácia, bem como

i i adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma
ndividual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo

irocesso decisório.
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Não serão admitidas candidaturas isoladas, chapas incompletas ou sem individualizaçào dos cargos
ainda, inscrição de candidatos que não atendam às exigências deste Estatuto, sob pena de nulidade.
a As chapas deverão ter um nome ou lema, que será colocado na cédula de votação, correspondendo
a cédula para cada poder, sendo a ordem das chapas na cédula definida por sorteio.

i i 3 As chapas deverão ser apresentadas até 48 (quarenta e oito) horas antes da eleição, contendo
ndicação dos candidatos a todas as vagas do poder a que concorrem, sob pena de desclassificação.

\ \ Vrt. 8 Não poderão integrar a Diretoria associados que exerçam atividades afins às do CEB, gerando
^ onfiito de interesses, tais como de guia remunerado, sócio ou proprietário de firmas relacionadas a

sportes praticados em ambientes naturais ou que promovam cursos de montanhismo ou escalada.
;, Io Qualquer vaga verificada na Diretoria durante o mandato, com exceção dos cargos de presidente e
\ ice-presidente, poderá ser preenchida por um substituto ou por outro diretor, que acumulará a função em

se verificou a vacância.
2 O substituto será escolhido pelos membros da Diretoria entre sócios que tenham o perfil da

GC\   • espectiva vaga, observando-se o estabelecido pelo artigo 10.
^Q'\ \ \ 3 Sempre que houver menos de 6 (seis) componentes eleitos na Diretoria ou tiverem se afastado tanto o

\ IA j % ^residente como o Vice-Presidente, haverá convocação da Assembléia Geral, para preenchimento tão
í \J^f  ' omenle dos cargos vagos, visando recompor o número estatutário de Diretores, pelo prazo remanescente

Io mandato.
I Vrt. 9o No Conselho Deliberativo, as vagas que se verificarem durante o quadriênio não serão
j ireenchidas, havendo nova eleição de membros do Conselho Deliberativo, para conclusão do mandato,
1 omente se o número total de membros eleitos for inferior a 8 (oito).
í Vrt. 10 São elegiveis, para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e para a Diretoria, os associados que

iverem atingido a maioridade legal, contarem com pelo menos 30 (trinta) meses ininterruptos de
idmissâo e permanência no quadro social do CEB, considerando-se como marco inicial o dia de
calização da Assembléia Geral em que se dará a eleição, c que estejam cm gozo de seus direitos sociais,
arágrafo único. Os associados Honorários, Correspondentes c Dependentes são inelegíveis.

• Vrt. 11" São elegíveis para o Conselho Técnico os associados que possuam a qualidade de membro do
I ^orpo de Guias, por um periodo mínimo de 3 (três) anos e em gozo de seus direitos sociais.

Vrt. 12 A eleição ocorrerá na sede social do CEB, conforme dispuser a convocação.
Vrt. 13" O voto, em qualquer eleição, é sempre secreto e pessoal.
l'Para escolher o presidente da Assembléia Geral é admitido o voto por aclamação.
2 Não será admitido o voto por correspondência ou por procuração.

^ Vrt. 14" Considera-se eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos.
arágrafo único. Em caso de empate, o mandato dos membros da Diretoria e dos Conselhos será

i lutomaticamente prorrogado, devendo ser mareada nova eleição, que deverá ocorrer em até 60 (sessenta)

ias.
Vrt. 15 No caso de não ocorrer registro de chapa, o mandato dos membros da Diretoria e dos Conselhos
erá automaticamente prorrogado, devendo ser marcada nova eleição em até 90 (noventa) dias.

j Vrt. 16 O Presidente e quem o houver sucedido no curso do mandato poderá ser reeleito para um único
eriodo subsequente.    ^         •'•" ^   J /'

^ Vrt. 17" É vedado o exercício da Presidência de dois poderes.
Vrt. 18 Perderá o mandato, automaticamente, o Conselheiro que, salvo motivo justificado e aceito, não

i ornar posse do cargo no prazo estipulado após a eleição, ou deixar de comparecer a 3 (três) reuniões
onsecutivas, cabendo ao Presidente do Conselho respectivo convocar, imediatamente, o suplente, se

ouver, e comunicar o fato ao Conselho Deliberativo,
•arágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, aos membros da Diretoria.

19 A posse dos eleitos ocorrerá no primeiro dia útil do mês de janeiro do ano seguinte ao da eleição.
rt. 20" O mandato dos membros da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Técnico, qualquer

ue seja o prazo inicial, finda sempre em 31 de dezembro.
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CAPÍTULO III
Assembléia Geral

rt. 21" À Assembléia Geral, órgão supremo do CEB, composta pela totalidade de seus associados com
hreito a voto, nos tennos deste Estatuto, e em pleno gozo dos direitos sociais, compete:
-Eleger toda a Diretoria;
I- Eleger os membros temporários do Conselho Deliberativo;
I1- Eleger os membros do Conselho Fiscal e do Conselho Técnico;
V - Destituir diretores;
/ - Decidir sobre a dissolução do CEB;

| J\ - Decidir sobre os casos que lhe forem apresentados, na forma do Estatuto;
1 /li — Aplicar penal idades aos associados;
/1II - Julgar, em grau de recurso, as penalidades aplicadas pelo Conselho Deliberativo;
X - Interpretar o Estatuto e supri-lo nos casos omissos;
< - Aprovar o Estatuto e suas alterações;

- Apreciar as contas da Diretoria.
Vrt. 22 A Assembléia Geral reunir-se-á:
í 1" Ordinariamente:
-Anualmente até o mês de abril, para apreciação das contas do exercício anterior da Diretoria, devendo
stas contas serem apresentadas pelo Diretor Financeiro que exercia este cargo quando do final do
nandato da Diretoria anterior;
I- A cada dois anos, na primeira quinzena de novembro, para eleger todos os membros da Diretoria,

I :omo também os membros dos Conselhos Fiscal e Técnico com seus respectivos presidentes;
II- A cada 4 (quatro) anos, na primeira quinzena de novembro, simultaneamente com a reunião para
leição da Diretoria, para eleger os membros temporários do Conselho Deliberativo, como também o
'residente, Vice-Presidente, Secretário deste Conselho Deliberativo.
\ 2 Extraordinariamente: nos demais casos previstos neste Estatuto.

I Vrt. 23 Para ter direito a votar na Assembléia Geral, o associado deverá:
-Ser associado do CEB há, pelo menos 18 (dezoito) meses, de forma ininterrupta, não se admitindo,

:onio tal, períodos de afastamento, tais como licença e suspensão, e considerando-sc como marco inicial
i dia em que irá se realizar a Assembléia Geral;
I - Estar no pleno gozo dos direitos sociais, cm conformidade com artigo 70.
'arágratb Único. Os associados Honorário, Correspondente e Dependente não tem direito a votar.
Vrt 24 A convocação ordinária da Assembléia Geral será feita pela Diretoria, Conselho Deliberativo ou
^onselho Fiscal, pela ordem, através, tão somente, de edital publicado cm boletim informativo ou em
utro veículo de comunicação regularmente utilizado pelo CEB que venha a substitui-lo, contendo:
-Dia, hora, local c motivo da convocação;
l - Declaração de que, caso não haja número legal para instalação dos trabalhos em primeira
onvocação, proceder-se-á a outra, meia hora depois, sendo realizada a sessão a seguir, com qualquer
úmero de membros presentes, y^.^ -

arágrafo único. Os editais também serão afixados na sede social, podendo ser publicado em sua página
:letrònica ou grupo de correspondência eletrônica oficial, mídias sociais e sua publicação deverá ocorrer

| :om antecedência mínima de 10 (dez) dias da data designada para a realização da Assembléia.
| Vrt. 25 É nula de pleno direito qualquer deliberação da Assembléia Geral estranha ao objetivo da sua
1 :onvocação.

JVrt. 26 Poderá convocar extraordinariamente a Assembléia Geral qualquer dos seguintes poderes:
^onselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria, ou, ainda, 1/5 (um quinto) de todos os associados,
uites e em pleno gozo dos direitos sociais, excetuados os Dependentes, Honorários e Correspondentes,
or meio de representação firmada ao Presidente da Diretoria.

.t .'•



^CAPÍTULO IV
^->  ^.'   r ^   Conselho Deliberativo

rt. 30" O Conselho Deliberativo compõe-se de:
-Membros natos: os associados Grandes Beneméritos e Beneméritos e os ex-presidentes da Diretoria,
stes últimos desde que tenham completado os respectivos mandatos, com aprovação dos atos e contas de

ua gestão, e estejam em dia com as suas obrigações sociais;
I - Membros eleitos pela Assembléia Geral: 15 (quinze) efetivos, dos quais no mínimo 5 (cinco)
^ssociados proprietários, e nenhum suplente, todos com mandato de 4 (quatro) anos.

1" Somente serão elegíveis associados em pleno gozo dos seus direitos sociais e que sejam associados
| Io CEB há pelo menos 30 (trinta) meses, de forma ininterrupta, não se admitindo, como tal, periodos de
I ifastamento, tais como licença e suspensão, e considerando-se como marco inicial o dia em que irá se

calizar a data da eleição;
* 2" Os membros dos Conselhos Fiscal e Técnico e da Diretoria, se também integrantes do Conselho
Jeliberativo, poderão tomar parte nas sessões deste, com direito a voto, exceto quando a questão em

cbate for relativa a ato de seu poder.
31" O mandato do Conselho Deliberativo tem a duração de 4 (quatro) anos, a iniciar-se cm Io de

aneiro do ano seguinte ao que ocorreu a eleição.
.. 32 É da competência do Conselho Deliberativo:*[ ^

-Cassar os mandatos dos membros dos Conselhos Técnico e Fiscal, nos casos de infringência das

lisposições estatutárias;
I- Conceder as honrarias previstas neste Estatuto;
II- Deliberar sobre qualquer aquisição de imóvel e qualquer venda ou doação à custa dos recu
latrimônio do CEB cujo valor.exceda a competência da diretoria, definida no Ari. 43, VIII e IX.
V - Aprovar qualquer doação à custa dos recursos ou patrimônio do CEB cujo valor seja sup
quivalentc de 300 (trezentas) mensalidades de sócios contribuintes.

j / -Julgar, em segunda e última instância, recurso às penalidades aplicadas aos associados pela Di
v f\ - Aplicar penalidades aos associados, das quais caberá recurso à Assembléia Geral;

- Interpretar o Estatuto e supri-lo nos casos omissos;

B-M
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^^Vt. 27" A Assembléia Geral, ressalvado o estabelecido neste Estatuto e na legislação, constituir-se-á, em
: irimeira convocação, com 2/3 (dois terços) dos associados, com direito a voto, referidos no art. 7, e, em

egunda convocação, com qualquer número deles.
\r\. 28" A Assembléia Geral Extraordinária constituída para deliberar sobre dissolução do CEB, só
oderá decidir com a presença de 2/3 (dois terços) de todos os associados com direito a voto, em pleno
ozo de seus direitos, em primeira convocação; de mais de 1/3 (um terço), em segunda, e de qualquer

i lúmero de associados em terceira e última convocação.
arágrafo único. A decisão favorável à dissolução proposta será obrigatoriamente objeto de nova
onvocaçào da Assembléia Geral, para sua ratificação, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, com o mesmo

juórum previsto no caput.
i ^rt. 29" A Assembléia Geral, aberta pelo Presidente do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal ou da
^ ^iretoria, pela ordem, será presidida por um associado estranho à Diretoria, eleito por aclamação ou

otação, prevalecendo, em caso de empate, a antigüidade social.
1" O Presidente eleito escolherá 2 (dois) secretários, assim como 2 (dois) escrutinadores, quando se

ratar de eleição.
2 Nenhum associado poderá usar da palavra por mais de 2 (duas) vezes sobre o mesmo assunto e por

nais de uma vez, para encaminhar a votação, em qualquer dos casos por tempo não superior a 5 (cinco)

ninutos, prorrogáveis a critério do Presidente.

'  v * > JM.1
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CAPÍTULO V^••--- ^

Conselho Fiscals

trt. 35" O Conselho Fiscal c "constituído de 3 (três) membros efetivos, incluindo o Presidente e o

secretário, e 3 (três) suplentes. -1 J -<• ^-
} Io O mandato do Conselho Fiscal tem a duração de 2 (dois) anos, a iniciar-se em 1 de janeiro do ano

.eguinte ao que ocorreu a eleição.
2 Em caso de vacância da presidência do conselho fiscal, deverá ser convocado um dos suplentes deste

:onselho para completá-lo, e o próprio conselho, assim recomposto, deverá se reunir para a escolha de um

novo presidente entre seus membros.• -"

^rt. 36 Compete ao Conselho Fiscal:
-Zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto, das resoluções da Assembléia Geral e do Conselho

Deliberativo e das disposições do Regimento Interno, tendo acesso a toda documentação pertinente,
^omunicando, a quem couber decidir, as faltas que observar no exercício de suas funções, sugerindo as

nedidas que considerar pertinentes;
li - Examinar, mensalmente, a escrituração contábil, bem como toda e qualquer documentação relativa à

/ \ g/ida financeira do CEB;
\ ) lll - Verificar, obrigatoriamente, o balanço anual, emitindo parecer conclusivo para apreciação da

-    ^ssembleia Geral;
IV - Fiscalizar, permanentemente, a situação dos bens patrimoniais do CEB,
-Examinar o fiel cumprimento das obrigações do CEB, inclusive as referentes a tributos e

ais como aquelas decorrentes de Leis Trabalhistas, Previdência Social, Seguro e Condomínio; .
1 /! - Prestar ao Conselho Deliberativo e à Assembléia Geral as informações que lhe forem soli

:omparecer às sessões destes, quando convocado, representado pelo seu Presidente;
1, ^ /II - Convocar a Assembléia Geral e o Conselho Deliberativo sempre que considerar necessário
\ ) I /lll - Solicitar à Diretoria todas as informações e facilidades que forem de interesse para o des

V, He suas atribuições;
^-í ^ - Propor, justificadamente, à Diretoria, a aplicação de penalidade aos associados, quando

^•j rregularidades;
?->J < - Propor, justificadamente, ao Conselho Deliberativo a aplicação de penalidades aos me
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I - Revogar, fundamentadamente, as isenções de pagamento de mensalidades e taxas concedidas pela

1 Diretoria, conforme art. 75, parágrafo único.
'arágrafo único: todas estas competências cabem ao Conselho Deliberativo de forma exclusiva, com
xceção da competência mencionada nos incisos II e VI, que cabem também à diretoria e da competência

nencionada no inciso VI, que cabe também à Assembléia Geral.
\rt. 33 O Conselho Deliberativo reunir-se-á sempre que necessário, nos termos deste Estatuto.

Io As reuniões do Conselho Deliberativo podem ser convocadas pelo presidente do Conselho
1 Deliberativo, o presidente da diretoria ou o presidente do Conselho Fiscal ou por qualquer sócio, em

onjunto com outros 49 (quarenta e nove) sócios, conforme artigo 64, VIII.
í 2 Nas reuniões será discutido, exclusivamente, o assunto objeto da convocação.
^rt. 34" O Conselho Deliberativo considerar-se-á reunido, em primeira convocação, com a presença de
o mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros e, em segunda, com qualquer número deles, observando-se

luanlo à forma de convocação, o que dispõe o art. 24, seus incisos e parágrafo.
1 Para ter direito a voto os membros do Conselho Deliberativo devem estar no pleno gozo dos direitos

ociais, em conformidade com artigo 70.
2 Será escolhido, entre os membros presentes, o secretário que fará a ata da reunião.

v:
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Art. 41 O CEB é administrado por uma Diretoria composta de:
{- Presidente;
li - Vicc-Presidente;

III - Diretor Técnico;
{V - Diretor de Comunicação Social;
V - Diretor Social;
V\ - Diretor de Meio Ambiente;
|/ll - Diretor Administrativo;
/III - Diretor Financeiro;

CAPITULO VII
Diretoria

Art. 38" O Conselho Técnico é composto de 5 (cinco) membros efetivos, incluindo o Presidente e o
Secretário, e de 3 (três) suplentes.

Io O mandato do Conselho Técnico tem a duração de 2 (dois) anos, a iniciar-se cm 1" de janeiro do ano
seguinte ao que ocorreu a eleição.

2 O Conselho Técnico reunir-se-á sempre que convocado pelo seu presidente, o presidente da diretoria
ou o diretor técnico.

Sj 3" Em caso de vacância da presidência do Conselho Técnico, deverá ser convocado um dos suplentes
deste conselho para completá-lo, e o próprio conselho, assim recomposto, deverá se reunir para a escolha
de um novo presidente entre seus membros.

Art. 39 O Conselho Técnico é órgão de orientação técnica das atividades relacionadas ao montanhismo,
inclusive escalada, e aos demais esportes realizados em ambiente natural, mediante a emissão de

pareceres.
Parágrafo único. Os pareceres do Conselho Técnico visam a orientar as decisões da Diretoria, que,
fundamentadamente, poderá decidirem contrário.

Art. 40" O Conselho Técnico poderá propor, fundamenladamente, à Diretoria, a aplicação de penalidades
aos associados.

CAPÍTULO VI
Conselho Técnico
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j7CI - Controlar se os recursos provenientes da venda de imóveis são depositados em bancos da rede
Dançaria oficial e empregados somente na aquisição de bens imóveis ou em obras de benfeitoria,
conforme art. 78 parágrafo 3.
Parágrafo único. Os pareceres do Conselho Fiscal visam a orientar as decisões da Assembléia Geral, da
Diretoria e do Conselho Deliberativo, que, fundamentadamente, poderão decidir em contrário.
Art. 37 O Conselho Fiscal reunir-se-á:
| - Ordinariamente, convocado por seu presidente, uma vez por ano, no primeiro trimestre, antes da

Assembléia Geral ordinária a que se refere Art. 6o, 1, para dar parecer sobre o balanço geral e as contas da
Diretoria do ano anterior, e sempre que necessário para cumprir as suas incumbências mencionadas no
artigo 36.
II - Extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente do Conselho Deliberativo, pelo
presidente da Diretoria ou pelo seu próprio presidente.
Parágrafo único. O Conselho Fiscal lavrará atas de todas as suas reuniões, devendo ser assinados todos os
pareceres pela maioria dos seus membros.

^^f
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- Io Secretário;
< - 2o Secretário.
^rt. 42 O mandato da Diretoria tem a duração de 2 (dois) anos, a iniciar-se em Io de janeiro do ano
cguinte ao que ocorreu a eleição.

A responsabilidade da Diretoria pelo mandato só terminará depois de aprovadas as contas de sua
estão pela Assembléia Geral e repassados, à Diretoria eleita, os documentos, bens e valores pertencentes

0CEB;
2 Os membros da Diretoria não respondem pessoalmente pelas obrigações que contraírem em nome do
EB na prática do ato regular de sua gestão, mas assumem essa responsabilidade pelos prejuízos que

ausarem em virtude de infração do Estatuto ou dispositivos legais.
. 43 Compete à Diretoria:

I - Dirigir e administrar o CEB;
1- Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento, os Regulamentos, suas deliberações e as dos
emais poderes do CEB;
II - Reunir-se uma vez por mês, em sessão ordinária, e sempre que necessário, em sessão extraordinária,
egistrando em ata o que for decidido, sendo facultado, em regime de exceção, a participação não
iresencial, fazendo uso de recursos tecnológicos disponíveis para tal;
V - Publicar o boletim informativo do CEB para divulgação do programa de atividades do período e dos

issuntos de interesse social, técnico, cultural e desportivo;
| /-Decidir sobre admissão, readmissão, licença e exclusão de associados e transferência de títulos;

|f| /l - Designar as pessoas responsáveis pela coordenação, administração, moderação ou distribuição de

lublicaçõcs, livros, revistas, periódicos, imagens e fotografias, material fonográfieo e de audiovisual, em
ncio físico, eletrônico ou por aplicativos, destinado a divulgação da prática de suas atividades, da
nemória e historiografia, com conteúdo relacionado ao montanhismo em geral e demais meios de
ivulgação, administrados ou promovidos pelo CEB;

11 - Decidir, em primeira instância, sobre a aplicação das penalidades de admoeslação verbal,
dvertencia por escrito, suspensão e expulsão de associados, na forma do Estatuto;

I /II1 - Aprovar, ao longo de um ano fiscal, vendas patrimoniais cujo valor somado seja igual ou inferior

io equivalente a 500 (quinhentas) mensalidades de sócios contribuintes, sendo que estas vendas devem
;er informadas aos sócios através de comunicado no boletim informativo ou em outro veículo de
:oVnunicação regularmente utilizado pelo CEB;

IX - Aprovar, ao longo de um ano fiscal, doações à custa dos recursos ou patrimônio do CEB cujo valor
^ornado seja igual ou inferior ao equivalente a 200 (duzentas) mensalidades de sócios contribuintes sendo

jue estas doações devem ser informadas aos sócios através de comunicado no boletim informativo ou em
i iutro veículo de comunicação regularmente utilizado pelo CEB;
I < - Aprovar as despesas e autorizar o respectivo pagamento;
^ <I - Tomar conhecimento dos balancetes apresentados mensalmente pelo Diretor Financeiro;

<ll - Deliberar sobre admissão e demissão de empregados mediante proposta de Diretor, assim como
^lecidir quanto à remuneração de cada um;  '< .*"" i ^* i   f

} J <IH - Aprovar e expedir regulamentos, instruções e normas que independam da aprovação da
' Vssembleia Geral ou do Conselho Deliberativo e reuni-los num Regimento Interno;

<1V - Propor ao Conselho Deliberativo a concessão de títulos de associado Grande Benemérito,
' Jenemérito, Honorário, bem como de medalhas, prêmios ou diplomas honoríficos a associados ou a
i lesportistas estranhos ao quadro social que se hajam destacado na prática do montanhismo, inclusive

scalada, e demais esportes realizados cm ambiente natural;
V - Deliberar nos casos omissos do Estatuto, submetendo as decisões ao julgamento do Conselho

liberativo;
- Fixar os valores das mensalidades, taxas e demais contribuições, inclusive o valor do tít

^ll^;y|ssociado Proprietário;

BilfWJ.
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Urt. 47" Ao Diretor Técnico (DT) cabe:
- Coordenar todas as atividades relacionadas â prática do montanhismo, inclusive escalada, e dos demais
sportes realizados em ambiente natural;
I - Contribuir na realização de estudo, pesquisa, produção, divulgação de informações e conhecimento

fienico e científico relacionado ao montanhismo, desenvolvimento sustentável, meio ambiente e a
reservação da natureza.

1" O DT coordenará cursos para a formação e aperfeiçoamento técnico de Guias, Auxiliares d
||gj /lonitores, associados e interessados, podendo, para tal, indicar à Diretoria um responsável pela

ser desenvolvida.

CAPITULO VIII
Diretores

\
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II - Decidir, em segunda e última instância, recurso apresentado por guia que, não guiando há mais de
dois) anos, teve o seu retorno à atividade vedado pelo Diretor Técnico;

I (VIII - conceder título de associado Correspondente, nos termos do estatuto; e
/ I (IX - Promover atividades voltadas para a consciência de defesa, preservação e conservação dos

ecursos hídricos e do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável.
1 A Diretoria decidirá sempre por maioria de votos, sendo necessária a presença da metade mais um do

iúmero dos diretores com mandato em vigor no dia da respectiva reunião.
2" É vedada a qualquer um dos Diretores, inclusive ao Presidente, a adoção de medidas por iniciativa

iròpria ou contrárias ao que foi decidido cm reunião, com exceção das situações previstas nos artigos 44,
Xe63,2.
krt. 44 Compete ao Presidente da Diretoria:
-Representar o CEB judicial e extrajudicialmente, indicando à Diretoria, quando necessário, procurador
;galmente habilitado, de preferência membro do quadro social;
I- Determinar, promover e executar os atos pertinentes à administração superior, na forma do Estatuto,

í (egimento e Regulamentos;
II- Convocar a Assembléia Geral, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal nos casos previstos no
^statuto;
V - Convocar as reuniões da Diretoria;
/ - Presidir as reuniões da Diretoria, com voto de qualidade nos casos de empate de votação;

I /l - Nomear e dispensar representantes do CEB;
/li- Designar Assessores para auxiliar aos Diretores por proposta destes;
/lll - Designar Assistentes para assuntos não atribuídos a qualquer Diretor ou para desempenho de
refas especiais, isoladamente ou cm comissão;

\ ] JjX - Providenciar e determinar, "ad referendum" da Diretoria medidas nos casos urgentes, inclusive
plicação das penalidades de admoestação verbal, advertência por escrito c suspensão, submetendo
mediatamente sua decisão á diretoria;

| (- Apresentar à Assembléia Geral o relatório anual das atividades da Diretoria;
| (1 - Prestar contas de sua gestão, no término do mandato, á Assembléia Geral;

(11 - Prestar as informações solicitadas pelos Podcrcs.
<r\. 45" Compete ao Vice-Presidente:
-Substituir o Presidente em seus impedimentos eventuais, afastamento ou vacância do cargo;

1 - Assistir o Presidente na administração do CEB, podendo assumir setores específicos por delegação.
Krt. 46" Outras atribuições do Presidente e dos demais membros da Diretoria poderão ser especificadas
m Regimento do CEB, respeitadas as disposições deste Estatuto.

Üí  1IÍ
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CAPÍTULO I
Categorias

Vrt. 54 As categorias de associados do CEB são as seguintes:
-Grandes Beneméritos: os associados, já Beneméritos, que prestarem excepcionais serviços a
I- Beneméritos: os associados que prestarem relevantes serviços ao CEB;
II- Honorários: os estranhos ao quadro social que prestarem serviços de alta relevância ao C
sporte brasileiro, em especial o montanhismo;

r- -
r -
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)2o Cabe ao Diretor Técnico aprovar o retorno à atividade dos guias que estejam sem guiar há mais de

iois anos, mediante avaliação.
3o Cabe ao Diretor Técnico convocar o Conselho Técnico sempre que achar necessário.

] Vrt. 48" O Diretor de Comunicação Social (DCS) é responsável por planejar e coordenar as ações que
'isem à promoção das atividades desenvolvidas pelo CEB, de sua imagem, fotografias, material
ònográfico e de audiovisual, e seu acervo técnico.
> I" É de responsabilidade do Diretor de Comunicação Social a publicação do boletim informativo do

:eb.
• 2 Cabem ao Diretor de Comunicação Social a manutenção e a atualização da página do CEB na
nternet, bem como ser o responsável pelas mídias sociais e aplicativos utilizados pelo CEB no que

| :oncerne a divulgação da prática de suas atividades, da memória e historiografia.
i Vrt. 49 Ao Diretor de Meio Ambiente (DMA) cabe promover ações de conscientização e preservação do

neio ambiente e assegurar que as atividades desenvolvidas pelo CEB estejam em conformidade com o
deal de conservação dos recursos hídricos, preservação ambiental, mínimo impacto e promoção do

| lesenvolvimento sustentável e com a legislação pertinente.
Io Cabe ao Diretor de Meio Ambiente participar do Conselho Gestor das Unidades de Conservação,

epresentando a Associação, sempre que o CEB for convidado.
2 O Diretor de Meio Ambiente deverá elaborar e encaminhar ao administrador da respectiva Unidade

ie Conservação ou a quem esta for subordinada, conforme o caso, relatório oficial informando a
corréncia de dano ambiental que lhe for formalmente comunicado.

Vrt. 50 Ao Diretor Social (DS) compele planejar, promover e realizar as atividades, festividades,
:clcbraçõcs c cerimônias para o lazer e as promoções de caráter social c cultural, que avivem as tradições,
ostumes c atividades relacionados ao montanhismo.

Vrt. 51 Ao Diretor Administrativo (DA) compete zelar pelo bom funcionamento orgânico do CEB,
' iropondo ou executando medidas que visem a uma maior eficácia administrativa, inclusive com controles

: registros atualizados.
^ arágrafo único. A secretaria fica subordinada ao Diretor Administrativo.
í Vrt. 52* Ao Diretor Financeiro (DF) compete a administração das finanças do CEB, apresentando

lalancctcs mensais às reuniões da diretoria c zelando pelo cumprimento dos compromissos fiscais c
rabalhistas, pela manutenção de uma reserva pecuniária e pelo fluxo de caixa.
^rágrafo Único. Para o desempenho de suas atribuições, o Diretor Financeiro poderá solicitar à Diretoria

contratação de Contador.
' Vrt. 53. Ao Diretor 1^ Secretário cabe secretariar as reuniões da Diretoria, elaborando ata do que for

lecidido, bem como controlar as admissões e exclusões de associados.
arágrafo único. O Diretor 2 Secretário substitui ao Diretor Io Secretário em suas ausências e

mpedimentos.
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CAPITULOU
Admissão, readmissão, licença e desligamento

61 A admissão ou readmissão no quadro social do CEB dependerá de aprovação prévia
^iretoria, não sendo admitida qualquer distinção de sexo, raça, nacionalidade ou religião.

V - Proprietários: os associados que possuírem um ou mais títulos, integralizados, de patrimônio social,
ie valor fixado pela Diretoria, e tiverem satisfeito as condições estabelecidas para admissão no quadro

:ocial;
J - Contribuintes: aqueles que, satisfazendo as condições gerais para admissão no quadro social,
:ontribuírem com o pagamento das mensalidades e taxas fixadas pela Diretoria;
/l - Correspondentes: as pessoas idôneas que, em qualquer localidade fora do Município do Rio de

aneiro, tiverem vínculo com o CEB;
/li - Dependente: aqueles que, na qualidade de pai, mãe, filho(a) de até 21 (vinte e um) anos, cônjuge,
:ompanheiro(a) de associado Grande Benemérito, Benemérito, Proprietário ou Contribuinte, manifestem

ai desejo.
arágrafo único. Grandes Beneméritos, Beneméritos, Honorários e Correspondentes ficarão isentos do

>agamento de mensalidade.
\rt. 55 Os títulos honoríficos e dos títulos de Grande Benemérito e Benemérito poderão ser concedidos

anto pela diretoria como pelo Conselho Deliberativo.
t. 56" O número máximo de títulos de associados proprietários é limitado ao total existente até a data

le aprovação do presente Estatuto, sendo vedada a expedição de novos títulos, devendo o CEB, sempre

ue possível, cancelá-los.
rt. 57 Para investidura na categoria de associado proprietário do CEB não haverá restrições, mas, ainda

juc possua mais de um título, o associado só terá direito a I (um) voto na Assembléia Geral ou em

jiiaisquer dos Conselhos.
^arágrafo único. Ao associado proprietário eliminado do Quadro Social, fica assegurado o direito de
ransferência de seu título ou títulos, respeitadas as disposições estatutárias.
Vrl. 58" O titulo de associado proprietário é nominativo.

I" A transferencia de titulo dar-se-á por sucessão ^causa-mortis" ou ato translativo "inter vivos ".

2 A transferência de títulos, ou de direitos a eles relativos, só se completará depois que for aprovada
icla Diretoria, cumpridas todas as obrigações, quitados todos os débitos c paga a taxa estipulada.
• 3" A transferência de titulo de associado proprietário estará sujeita ao pagamento da taxa, ao CEB,

orrespondente ao valor de três mensalidades de associado contribuinte.
Vrt. 59 Os associados proprietários, respeitado o direito adquirido, pagarão uma taxa mensal de
nanutenção equivalente a 60 % (sessenta por cento) do valor da mensalidade dos associados

ontribuintes.
Io Perde a condição de associado Proprietário do CEB o possuidor de titulo que, tendo atrasado o

^agamento da taxa de manutenção por mais de três meses consecutivos e notificado por escrito, não

iquidar o débito no prazo de 30 (trinta dias), ficando assegurado o direito à transferência, na forma do

istatuto.
\ 2o Não se conseguindo notificar, por escrito, o associado proprietário de seu débito, a notificação será
ior edital afixado na sede do CEB e publicado em boletim informativo, contando-se o prazo da data de

lostagem do boletim.
\rt. 60. Os associados Dependentes pagarão uma taxa mensal de manutenção equivalente a 20 % (vinte
or cento) do valor da mensalidade dos associados contribuintes, não importando a categoria do

ssociado de quem for dependente.
'arágrafo único. Os efeitos da licença concedida ou da suspensão imposta ao associado se estendem,

utomaticamente, àqueles que forem associados dependentes dele.
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"l Para ser admitido ao clube o candidato deve assinar o termo de responsabilidade aprovado pela

iretoria.
2 A readmissão do associado eliminado por motivo disciplinar - expulsão - dependerá de aprovação da

^ssembléia Geral e somente poderá ocorrer 10 (dez) anos após a data da eliminação.
3 Da proposta para admissão de menores de 18 (dezoito) anos, constará declaração expressa do pai, da

ãe ou do responsável legal:
) assentindo que o requerente assuma as obrigações de associado;
) responsabilizando-se peto pagamento das mensalidades, taxas e demais contribuições;
) autorizando, ou não, que o proposto pratique o montanhismo, inclusive escalada, e demais esportes

calizados em ambiente natural, sem qualquer restrição.
3 Nos casos de sócios de 16 (dezesseis) a)8 (dezoito) anos, o termo de responsabilidade deve ser

ssinado pelo próprio e também pelo pai, mãe ou responsável legal; nos casos de sócios menores de 16
dezesseis) anos o termo de responsabilidade deve ser assinado apenas pelo pai, mãe ou responsável legal.
rt. 62" O desligamento se dará, a requerimento do associado, no caso de não haver mais interesse em

'azer parte do quadro social do CEB.
J^rt. 63 O associado poderá requerer, com justificativa, uma licença pelo período máximo de dois anos.

1 Somente poderá requerer uma licença o associado que estiver em dia com as suas obrigações sociais.
2 A licença deverá ser solicitada por carta e autorizada pela diretoria, ou, em casos urgentes, por

ualquer membro da diretoria lad relérendum'da diretoria.
3" O associado licenciado estará dispensado do pagamento de mensalidades e taxas.
4o A licença não poderá ser renovada além do prazo de dois anos.

13

I^rt. 64" São direitos dos associados:
- Participar das atividades promovidas pelo CEB, respeitados os critérios fixados pelo responsável pelo

vento;I - Usar as instalações do CEB, mediante prévia autorização da Diretoria, para conferências, palestras,

xposições e outros eventos;
II; - Propor à diretoria ou ao Conselho Deliberativo, em conjunto com outros 49 (quarenta
ssociados aptos a votar conforme artigo 22, a concessão de títulos honoríficos e dos títulos d

íenemérito e Benemérito;
V - Receber as informações disponíveis parn a prática da atividade promovida pelo CEB;
f - Reclamar, por escrito, à Diretoria, quando prejudicado em seus direitos, cabendo recurso d

o Conselho Deliberativo;
/li - Votar c ser votado, atendidas as condições fixadas no Estatuto;

\ /III - Solicitar a convocação do Conselho Deliberativo, mediante pedido justificado, dirigido à
m conjunto com outros 49 (quarenta c nove) associados em pleno gozo dos seus direitos sociais;
X - Requerer à Diretoria a convocação da Assembléia Geral, em pedido justificado e conju
nenos I/S (um quinto) de todos os associados em pleno gozo dos direitos sociais, para tratar d

specífico;
I í - Utilizar-se da biblioteca e da mapoteca;

Cl - Requerer à Diretoria, por escrito, desligamento ou licença do quadro social do CEB;
f Cll - Fazer-se acompanhar de convidados na sede social, em excursões ou festividades, obed

i estrições do Regimento Interno, da diretoria ou do(s) guia(s).
. 65" Só poderá se desligar do quadro social, a pedido, ou solicitar licença o associado que n

m débito com o CEB.

CAPITULO III
Direitos c deveres dos associados
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CAPITULO IV
Penalidades

Crt. 67 O associado que infringir as disposições do Estatuto, do Regimento Intemo, de regulamentos ou
leiiberações dos poderes do CEB, estará sujeito às penalidades disciplinares de admoestação verbal,
dvertência por escrito, suspensão até 02 (dois) anos ou expulsão, aplicadas pela Diretoria ou pelo
^onselho Deliberativo, garantida a ampla defesa.

l" A destituição de diretores é da competência exclusiva da Assembléia Geral, em conformidade com
irt. 20 111.
2 A ciência da penalidade poderá ser verbal, por carta entregue em mãos, por carta registrada ou por

VI I ficio protocolado; os dois últimos enviados para o endereço de correspondência constante da ficha de

\ nscrição.
3" Em caso de recusa em receber a comunicação ou dúvida quanto ao seu recebimento, a notificação se

ará por publicação em boletim informativo do CEB ou em outro meio oficial de comunicação que vier a
V f I ubslituí-lo, contando-se o prazo de quinze dias para recurso da data de sua postagem.

' irt. 68" As penas de suspensão e expulsão serão aplicadas, a critério da Diretoria ou do Conselho
)eliberativo, ao associado que:
- Proceder em desacordo com o nível ético, moral ou social do CEB;
I- Atentar, por palavra ou ato, contra o prestígio do CEB, perturbando a disciplina interna ou causando
iscórdia entre associados, ou para tal concorrer;
II- Desrespeitar as determinações ou deliberações dos poderes do CEB, desacatar ou desautorizar
ualquer de seus membros e quem regularmente os represente, inclusive seus Guias, Auxiliares de Guias
Monitores;

%í
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irt. 66 Constituem deveres dos associados:
- Respeitar as disposições do Estatuto, do Regimento e Regulamentos do CEB, bem como acatar as

/ I jjeliberações dos poderes do CEB;
\j 11 - Satisfazer pontualmente o pagamento das mensalidades e, nos prazos fixados, das taxas e demais

ontribuições;
II - Zelar pelo patrimônio social e indenizar o CEB pelos prejuízos causados por si ou por qualquer de
eus familiares ou convidados;
V - Comunicar, por escrito, à Diretoria todo e qualquer ato ou irregularidade infringente do Estatuto, do
egimento, dos Regulamentos e das deliberações dos poderes do CEB;
- Participar à Secretaria, por escrito, as alterações que ocorram relativamente às informações

onstantes da sua ficha de admissão, responsabilizando-se pelas informações prestadas;
I- Exercer, com assiduidade e zelo, os cargos e funções que lhe forem confiados;
II- Cooperar, sempre que possível, com informações que possam interessar ao montanhismo, inclusive

'X %- i scalada, e aos demais esportes realizados em ambiente natural;
v* i/III - Respeitar todos os associados e acatar os membros da Diretoria, dos Conselhos, seus

I epresentantes, os Guias, os Auxiliares de Guia, os Monitores, c os empregados do CEB, no exercício de
uas atribuições;
X - Cooperar para o engrandecimento do CEB;
C - Comunicar, por escrito, à Diretoria quando impossibilitado de desempenhar cargo ou comissão que
stiver exercendo;
Cl - respeitar seus limites técnicos e responsabilizar-se por sua própria segurança;
(II - zelar pelo bom nome do CEB junto ao público externo, especialmente quando da utilização de
neios de comunicação.  .„->  -   .r  „

sin •^.
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CAPITULO V
tRecursos

Art. 73 Das penalidades de admoestação verbal e advertência por escrito não cabe recurso; das
penalidades de suspensão e expulsão aplicadas cabe um único recurso.
íj 1" Das penalidades aplicadas pela Diretoria, a decisão em grau de recurso caberá ao Conselho
Deliberativo; das penalidades aplicadas pelo Conselho Deliberativo, a decisão cm grau de recurso caberá
li Assembléia Geral.
^j 2 O prazo para recorrer é de 15 (quinze) dias contados da data de sua ciência.

3 O recurso deverá ser dirigido a quem tiver aplicado a penalidade, que terá trinta dias para decidir,
fundamentadamente, se mantém ou não a decisão.

4 Mantida a decisão pela penalidade, o recurso deverá ser encaminhado, cm até quinze dias, ao Poder
encarregado de decidir em segunda e última instância, nos termos do Estatuto, o qual terá 30 (trinta) dias
para proferir decisão.
^ 5 Os recursos não possuem efeito suspensivo.

6" Caso seja julgado procedente o recurso, haverá imediato cancelamento da penalidade.
|j 7 A qualquer tempo, o associado poderá desistir do recurso.
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V - Referir-se de modo depreciativo aos Diretores e Conselheiros ou a atos da administração, qualquer

ue seja o meio empregado para esse fim;
- Praticar ato que concorra para comprometer a imagem do CEB;
I- Retirar, sem prévia autorização, desviar ou se apropriar de qualquer documento ou bem do CEB;
II- Atribuir-se a qualidade de representante do CEB ou de seu dirigente, sem estar previamente

utorizado;
VIU - Agredir, física ou moralmente outra pessoa, associada ou não, na sede do CEB ou fora dela,
durante a prática de atividade oficial;
IX - Negligenciar a guarda de objetos pertencentes ao CEB que lhe tenham sido confiados, possibilitando
que se danifiquem ou extraviem.
|j I" A reincidência agravará a penalidade.
| 2 Durante o período de suspensão, o associado não poderá freqüentar a sede e nem participar de
qualquer atividade oficial do CEB.
áj 3" Durante o período de suspensão o associado fica isento do pagamento das mensalidades e taxas.
Art. 69" Além das penalidades previstas, o guia que, em razão de sua atividade, infringir as disposições
do Estatuto, do Regimento Interno, ou deliberações dos poderes do CEB estará sujeito às penalidades de
admoestação verbal, advertência por escrito, suspensão por ate 02 (dois) anos do direito de atuar como
guia ou expulsão do corpo de guias.
^arágrafo Primeiro. A penalidade disciplinar poderá ser aplicada aos guias pela Diretoria ou pelo
Conselho Deliberativo.
Art, 70" O associado que se atrasar no pagamento das mensalidades, taxas e demais contribuições terá
suspensos seus direitos sociais, e que se mantiver nesse atraso, por mais de três meses, será passível de
exclusão do quadro social.
Art, 71 Fica sujeito à imediata exclusão o associado que fornecer informações cadastrais falsas.
Art. 72" Os efeitos da exclusão, desligamento c expulsão serão automaticamente extensivos ao associado
dependente.I  i

I
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CAPITULOU
Finanças

\rt. 78" Constituirão receitas:
- As contribuições de qualquer natureza a que estejam obrigados os associados;
I- Os donativos e as subvenções;
II- Os rendimentos de bens, valores e serviços;
V- O produto da venda de material de qualquer natureza;
V- O saldo eventual das atividades desenvolvidas;

- O saldo advindo de convênios firmados com outras entidades ou empresas visando à prestação de
Serviços relacionados ao montanhismo, inclusive escalada, e demais esportes realizados em ambiente
latural;
^/li - As rendas especiais de investimentos destinados a inversões patrimoniais;
/Ml - As rendas eventuais c extraordinárias;
X - O saldo advindo de cursos ministrados pelo CEB;
< - A renda decorrente da locação do salão social.
<A - Receitas provenientes de anúncios nos meios de divulgação do CEB.

TITULO IV
PATRIMÔNIO SOCIAL E FINANÇAS

CAPÍTULO I
Patrimônio Social

\rt. 76" O Patrimônio Social é constituído pelos bens móveis e imóveis, valores, depósitos e direitos
^ertencentes ao CEB.

f\rt. 77" No caso de ser declarada a dissolução ou a extinção do CEB, liquidado o seu passivo e restituido
|os associados proprietários o valor nominal dos títulos, sem qualquer juro ou lucro, a Assembléia Geral

Ídecidirá quanto á destinação de seu patrimônio a uma entidade pública ou particular de igual natureza,
os termos da legislação em vigor, cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade
xtinta.

Jará grafo único. É vedada, em qualquer hipótese, a restituição de contribuição aos associados.

CAPITULO VI
Contribuições

t.  74" Os  associados contribuirão, obrigatoriamente,  com as  mensalidades,  taxas  e  demais
lontribuiçòes previstas no Estatuto, no Regimento Interno e outras Fixadas pela Diretoria.

f^rt. 75" A Diretoria, excepcionalmente, poderá Fixar critérios para isenção provisória do pagamento de
fnensalidades, taxas e demais contribuições:
I - A determinado grupo de associados, como prêmio por um serviço habitual e gratuitamente prestado
|ior eles, comunicando tal decisão ao Presidente do Conselho Deliberativo;
jI — A estranhos ao quadro social, como reciprocidade a entidades aFms que assegurem igual direito aos

ssociados do CEB.
farágrafo único. O Conselho Deliberativo, Fundamentadamente, poderá revogar a isenção concedida pela

Diretoria.
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TITULO V
Símbolos

Vrt. 82 O CEB adota dois símbolos: Bandeira e Distintivo.
- A bandeira, retangular na proporção 7-10, composta por um retângulo verde, sobrepondo-se um

I osango branco e um circulo no meio do losango, com o Distintivo do CEB, cujo cálculo das dimensões,
omar-se-á por base a largura desejada, dividindo-se esta em 14 partes iguais. Cada uma das partes será
:onsiderada uma medida ou módulo, nos seguintes termos:
) O comprimento será de 20 (vinte) módulos e a largura de 14 (quatorze);

i) A distância dos vértices do losango branco ao quadro externo será de 1 (um) módulo;
:) O círculo no meio do losango branco terá o raio de 4 (quatro) módulos;
I) O círculo conterá o símbolo do CEB com a imagem do Dedo de Deus ao Centro e as palavras
^CENTRO EXCURSIONISTA BRASILEIRO CEB", com as estrelas preenchidas em verde ao redor;
) Em baixo deste círculo, acompanhando sua curvatura, constará a expressão: 'desde 1919*.   .   '
1 - O Distintivo, de formato circular, contendo ilustração na parle central, sobre fundo branco, do "Dedo
le Deus" e de parte das montanhas vizinhas em silhueta verde e, externamente, uma barra com as
scrições "Centro Excursionista Brasileiro" e "desde 1919".
Io O Distintivo poderá ser reproduzido integralmente em cor verde ou preta.

' 2 Com base nos dois símbolos do CEB, poderão ser produzidas peças promocionais, tais como camisa,
~A ionés, broches, adesivos, flâmulas, dísticos, diplomas, medalhas e outras, a critério da Diretoria.

-fRCPJ-RJ 08/01/2019-
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^1 Os recursos financeiros do CEB serão aplicados integralmente no cumprimento dos seus objetivos
stalutários.
2 O saldo advindo das atividades promovidas será recolhido ao CEB, vedada, em qualquer caso, a

^istribuição de lucros aos diretores, associados ou participantes.
3 Os recursos provenientes da venda de imóveis serão depositados em bancos da rede bancária oficial e

^mpregados somente na aquisição de bens imóveis ou em obras de benfeitoria, cabendo ao Conselho
I :iscal a responsabilidade da observância dessa aplicação.
? ^rt. 79 Constituirão despesas:

- O pagamento de tributos;
I- Os salários e gratificações de empregados, bem como os encargos sociais;
II- O custeio da conservação e limpeza dos bens móveis e imóveis;
V — As aquisições de material necessário à prática do montanhismo, inclusive escalada, e demais
sportes realizados em ambiente natural;

J/ - O custeio das atividades sociais e desportivas e o déficit eventual das atividades fins;
I /l - Os gastos com os serviços internos e externos;
I /li - Os gastos com comunicação social, propaganda e publicidade;
\ /ÍII - A amortização das obrigações contraídas pelo CEB e o pagamento dos respectivos juros;

X - Os gastos com a aquisição de bens móveis e imóveis, inversões patrimoniais e de títulos de renda,
udo nos termos deste Estatuto.

t. 80" O exercício financeiro do CEB se iniciará em I" de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro do
i nesmo ano.

I ^rt. 81" A escrituração' das receitas c despesas será feita em livros revestidos de fonnalidades
cgulamentarcs capazes de comprovar-lhes a exatidão, respeitando-se os princípios fundamentais de
ontabilidade c com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

^
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TÍTULO VII
Disposições Transitórias

rt. 90" Todos os membros do Conselho Deliberativo que foram eleitos na assembléia geral de 9 de
lovembro de 2016 cumprirão seus mandatos de quatro anos.
\dequar data a última eleição do Conselho.
Vrt. 91 A partir da entrada em vigor deste Estatuto farão parte do Conselho Deliberativo, como
nembros natos, todos os associados Grandes Beneméritos e Beneméritos e os ex-presidentes da Diretoria,

| :stes últimos desde que tenham completado os respectivos mandatos, com aprovação dos atos e contas de
;ua gestão, e estejam em dia com o pagamento da mensalidade;
Vrt. 92" Após sua aprovação, a Diretoria promoverá, imediatamente, as providências para o registro e a
mpressão do presente Estatuto, em obediência às normas legais vigentes.    ^.  -'   •;

I Vrt. 93" O presente Estatuto entrará em vigor três dias após a publicação oficial de seu registro e revogará

is disposições em contrário.

:oi aberto aos presentes para se manifestarem em relação a sugestão dos termos a serem alt

istatuto.
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!TÍTULO VI
Disposições Gerais

rt. 83" O CEB comemorará, anualmente, a data de sua fundação.
rt. 84 O CEB poderá manter convênios ou contratos, relacionados à sua atividade, com entidades

úblicas ou particulares e pleitear, em qualquer das áreas da União, do Estado ou Municípios, recursos
inancciros para alcance dos fins a que se propõe.
rt. 85" O CEB não se responsabiliza por acidentes pessoais ocorridos nas excursões ou atividades

ociais.

rt. 86" São proibidos na sede social, nas excursões, bem como em qualquer atividade promovida pelo

EB:
-Manifestações de caráter político, religioso, étnico ou de nacionalidade, ou que envolvam qualquer
esses fatores;
-A prática de jogos de azar ou a dinheiro.

arágrafo único. São permitidos os jogos desportivos e os de caráter meramente recreativo, a critério da
iretoria.

Art. 87 Ficam cancelados os títulos não colocados à venda, remanescentes das séries emitidas, bem
orno fica vedada a emissão de novos títulos de associado proprietário.
^rt. 88" Os atuais associados remidos e proprietários que estejam na condição de isentos do pagamento
le mensalidade e de que não se tenha noticia há cinco anos, perderão o direito a votar e serem votados,
levendo, antes, a Diretoria buscar um contato no último endereço conhecido e, por fim, publicar os seus

i lomes em meio oficial de divulgação usado pelo CEB.
1 Vrt. 89" O presente Estatuto foi adaptado às disposições da Lei 10.406, de 10.01.2002 - Código Civil
I 3rasileiro, e posteriores alterações; Lei 9.790, de 23.03.1999, Lei 13.019, de 31.07.2014 e demais

iIterações legislativas deste o início da vigência do Estatuto anterior.
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Luzia Cristina da Costa
Io Secretário da Assembléia

Horácio Ernesto Ragucci
Presidente da Assembléia

Cláudio Rodri^o Taveira Santos
Presidente do Centro Excursionista Brasileiro

A presente ata foi lavrada pelo primeiro secretário Luzia Cristina da Costa. A ata é assinada pelo primeiro

Secretário e pelo presidente Horácio Ernesto Ragucci.

p^ 4  j% |)ubmetida à votação da Assembléia as alterações  sugeridas e as mesmas foram aprovadas por

|  ^     ^nanimidade pelos associados presentes.
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