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INTRODUÇÃO  
 

 

O Conselho de Administração da Associação Atlética Banco do Brasil – Belo Horizonte, 

em consonância com as atribuições delegadas pelo Estatuto Social e pelo Regimento 

Interno, decidiu pela elaboração do MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS, que hora é apresentado, como forma de informar aos vice-

presidentes, diretores, associados e colaboradores  da AABB-BH das diretrizes 

relacionadas aos diversos procedimentos e assuntos pertinentes as áreas: 

administrativa, de Pessoal e Financeira de nossa empresa. Acreditamos que com a 

implantação deste instrumento de consulta, estaremos contribuindo de maneira efetiva 

para o ganho em agilidade e clareza na execução das respectivas atividades e 

procedimentos realizados no âmbito da atividade meio da AABB-BH, proporcionando 

também, maior transparência de gestão aos organismos controladores e fiscalizadores, 

bem como aos associados.  

Belo Horizonte (MG), 02 de janeiro de 2015 

Associação Atlética Banco do Brasil 

Conselho de Administração 

Joventino Tavares dos Santos 

Presidente 
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OBJETIVOS  
 

Pretende-se, com a implantação deste MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS, disciplinar e padronizar rotinas de trabalho nas áreas: 

administrativa, de pessoal e financeira da AABB-BH. 

ABRANGÊNCIA  
 

As normas e procedimentos administrativos introduzidos por este Manual aplicam-se a 

todos os departamentos e setores estruturais pertencentes à AABB-BH. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIAS  
 

D O  P R E S I D E N T E  

 

Art. 38 - Ao presidente compete,  além das atribuições constantes do Art. 29 do 

Estatuto: 

 

I - dirigir a Associação, superintender, coordenar e fiscalizar o funcionamento de todos 

os segmentos do Conselho de Administração para a consecução de seus objetivos; 

 

II - homologar a criação de novos departamentos ou diretorias em cada vice-presidência 

bem como a nomeação dos novos diretores; 
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III - aprovar, com anuência dos demais integrantes do Conselho de Administração, a 

celebração de convênios com outras entidades sócio culturais; 

 

IV - autorizar a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar as 

infrações disciplinares dos associados, dependentes ou convidados, à luz do Estatuto e 

deste Regimento, bem como dos regulamentos e instruções internas; 

 

V - autorizar as publicações necessárias, em nome da Associação, na imprensa e em 

outros meios de publicação; 

 

VI – delegar poderes aos vice-presidentes, mesmo quando em exercício; 

 

VII – aplicar penalidades aos sócios e empregados que infrinjam as normas estatutárias 

e regimentais; 

 

VIII - baixar ordens de serviço e instruções, as quais se incorporarão 

complementarmente, ao presente Regimento “ad referendum” do Conselho 

Administrativo; 

 

IX – escalar um vice-presidente de plantão aos sábados, domingos e feriados para tomar 

decisões pertinentes aos regulamentos e normas que regem a Associação, que 

porventura surgirem nesses dias, no horário aberto ao associado, bem como registrar as 

ocorrências; 

   

X - assinar contratos e distratos de qualquer natureza, bem com aditar, reformar e 

suprimir cláusulas contratuais, quando a sociedade participe como contratante e 

distratante. 

 

S E Ç Ã O  I I  

D A S  V I C E - P R E S I D Ê N C I A S  
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Art. 39 - Além das atribuições constantes do Estatuto e de outras fixadas pelos órgãos 

deliberativos e administrativos, compete a cada vice-presidente: 

 

I – planejar, organizar, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades relativas à sua área, 

consultando, no que for pertinente, o Conselho de Administração; 

  

II - indicar pessoas para serem nomeadas como diretores de sua área; 

 

III – assinar, com o presidente do Conselho de Administração, a correspondência, os 

contratos e quaisquer outros documentos que representem responsabilidade civil ou 

pecuniária da Associação referentes à sua área; 

 

IV - elaborar a escala de férias dos funcionários de seu setor, compatibilizando-a com a 

dos demais setores; 

 

V - elaborar o orçamento anual de sua área e fiscalizar a sua execução; 

 

VI - regulamentar, com o Conselho de Administração, e "ad referendum" do Conselho 

Deliberativo, o uso de equipamentos e da prática das diversas atividades da sua área de 

atuação, não contempladas neste Regimento Interno; 

 

VII – apresentar proposta ao Conselho de Administração sobre as taxas a serem 

cobradas pela utilização de instalações, materiais e serviços de sua área. 

  

Art. 40 - A cada vice-presidente compete especificamente: 

 

I - ao vice-presidente administrativo: 
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a) substituir o presidente do Conselho de Administração, na vacância do cargo ou em 

seus eventuais afastamentos, em conformidade com o Parágrafo Segundo, do artigo 26 

do Estatuto;  

 

b) cuidar do controle geral dos serviços da Secretaria, bem como do encaminhamento 

da correspondência recebida e expedida; 

 

c) cuidar da administração das relações da Associação com seus empregados, 

relativamente à admissão, treinamento, demissão, bem como fixar os horários de 

trabalho, folgas, férias e rodízios dos empregados de sua área e, em conjunto com as 

demais vice-presidências dos empregados a elas vinculados; 

 

d) supervisionar os serviços e atendimento dos restaurantes e dos bares, principalmente 

no que tange à vigilância sanitária; 

 

e) cuidar da emissão das carteiras sociais e convites, bem como exercer controle do 

quadro de associados, acompanhantes e convidados da Associação; 

 

f) cuidar dos aspectos legais dos contratos, minutas de documentos e recibos nas 

relações da Associação com terceiros de qualquer natureza; 

 

g) manter sob sua guarda e responsabilidade os livros relativos às assembleias gerais e 

de atas das reuniões do Conselho de Administração, a documentação legal da 

Associação e o controle de licenças, alvarás e outros exigidos pelos poderes 

competentes; 

 

h) elaborar o relatório anual da Associação a ser remetido ao Conselho Deliberativo; 

 

i) manter o controle da cobrança das taxas pela utilização de instalações e serviços da 

Associação; 
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j) assinar, com o presidente do Conselho de Administração, a correspondência, os 

contratos e quaisquer outros documentos que representem responsabilidade civil ou 

pecuniária da Associação referentes à sua área; 

 

k) exercer, quando delegado pelo presidente do Conselho de Administração, a 

representação da Associação em juízo ou fora dele; 

  

m) controlar os registros dos dependentes econômicos dos empregados, para efeito de 

pagamento do salário família; 

 

n) examinar proposta de redução ou aumento do quadro de empregados; 

 

o) esclarecer aos funcionários as regras estipuladas neste Regimento Interno e no 

Estatuto para que possam cumprir fielmente as disposições estabelecidas; 

 

p) fiscalizar o funcionamento regulamentar das cessões de espaço ou prestação de 

serviço; 

 

II - ao vice-presidente financeiro: 

 

a) substituir o presidente do Conselho de Administração, na falta do vice-presidente 

administrativo, em conformidade com parágrafo segundo, do artigo 26 do Estatuto; 

 

b) efetuar o controle dos serviços de tesouraria; 

 

c) cuidar da programação e da execução da movimentação financeira dos recursos da 

Associação; 

 

d) coordenar o fluxo de recursos para as demais vice-presidências, de acordo com o 

orçamento anual e receber as prestações de contas; 
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e) controlar a execução dos serviços de natureza contábil e financeira prestados por 

terceiros à Associação; 

f)cuidar e ter sob sua guarda os livros e documentos que envolvam a movimentação 

financeira da Associação; 

g) assinar, com o presidente do Conselho de Administração, a correspondência, os 

contratos e quaisquer outros documentos que representem responsabilidade civil ou 

pecuniária da Associação referentes à sua área; 

 

III - ao vice-presidente social: 

 

a) planejar, organizar e supervisionar a realização de eventos, atividades sociais, 

culturais e de lazer; 

 

b) apresentar, ao Conselho de Administração, proposta para contratação de artistas, 

conjuntos musicais para exibições ou animação de eventos nas dependências da 

Associação, bem como para contratação de serviços vinculados, tais como decoração e 

serviços de apoio; 

 

c) orientar e supervisionar as atividades sociais e culturais realizadas na sede da 

Associação;  

 

d) elaborar, em conjunto com o Conselho de Administração, o calendário anual de 

eventos sociais e culturais; 

 

e) organizar as atividades de áreas específicas como o setor jovem, departamento 

feminino e infantil; 

 

f) incrementar o desenvolvimento artístico e cultural dos associados; 
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g) promover a realização de cursos, treinamentos, palestras, conferências e demais 

atividades de lazer cultural; 

 

h) supervisionar a elaboração e publicação do jornal informativo da Associação e demais 

publicações culturais e sociais; 

 

i) orientar e supervisionar concursos e exposições ou qualquer outra atividade artística 

ou cultural, bem como o Coral da AABB, propondo incentivos e premiações; 

 

j) integrar as ações de sua área às das demais vice-presidências da Associação; 

 

k) orientar e supervisionar o funcionamento da biblioteca, traçando a política de 

aquisição de publicações e livros, além de propor ao Conselho de Administração a 

adoção de taxas para a sua utilização; 

 

l) representar, individualmente ou com o presidente do Conselho de Administração, a 

Associação nos eventos sociais e culturais; 

 

m) assinar, com o presidente do Conselho de Administração, a correspondência, os 

contratos e quaisquer outros documentos que representem responsabilidade civil ou 

pecuniária da Associação referentes à sua área; 

 

IV - ao vice-presidente patrimonial: 

 

a) orientar e supervisionar os serviços de manutenção e conservação dos bens móveis e 

imóveis da Associação; 

 

b) elaborar anualmente o inventário do patrimônio da Associação com a apropriação 

das perdas e depreciações; 
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c) supervisionar, juntamente com as demais vice-presidências, o uso dos bens e 

equipamentos à disposição das mesmas, propondo ao Conselho de Administração a 

responsabilidade de associados ou empregados pela sua perda ou danos resultantes de 

seu uso anormal; 

 

d) assinar, com o presidente do Conselho de Administração, a correspondência, os 

contratos e quaisquer outros documentos que representem responsabilidade civil ou 

pecuniária da Associação referentes à sua área; 

 

e) elaborar o orçamento anual de sua área e fiscalizar a sua execução; 

 

V - ao vice-presidente desportivo: 

 

a)organizar e supervisionar a realização de eventos esportivos, bem como de atividades 

destinadas à formação e treinamento de atletas; 

 

b) organizar e propor ao Conselho de Administração o calendário anual de eventos 

esportivos da Associação; 

 

c) representar a Associação junto a entidades desportivas oficiais; 

 

d) indicar técnicos, treinadores, árbitros, massagistas das diversas modalidades 

esportivas para contratação pelo Conselho de Administração;  

 

e) coordenar e supervisionar os horários de funcionamento das diversas instalações 

esportivas; 

 

f) coordenar e supervisionar as atividades dos diversos departamentos e fiscalizar o 

cumprimento dos regulamentos específicos; 
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g) orientar, por solicitação dos demais vice-presidentes, o uso das instalações esportivas 

nos eventos por eles organizados; 

 

h) gerir, com a anuência do Conselho de Administração, os diversos materiais esportivos 

utilizados na prática das diversas modalidades esportivas; 

 

i) elaborar com o vice-presidente administrativo a escala de férias dos funcionários do 

setor; 

 

j) assinar, com o presidente do Conselho de Administração, a correspondência, os 

contratos e quaisquer outros documentos que representem responsabilidade civil ou 

pecuniária da Associação referentes à sua área; 

 

l) elaborar os regulamentos das competições esportivas internas; 

 

VI - ao vice-presidente para assuntos específicos para aposentados: 

 

a) planejar, organizar e supervisionar as atividades de lazer, esportivas, sociais e 

culturais para os aposentados; 

 

b) elaborar, em conjunto com o Conselho de Administração, o calendário de eventos 

voltados para os aposentados; 

 

c) planejar, juntamente com as demais vice-presidências, a compatibilização dos 

espaços físicos e emprego de pessoal específico na realização dos eventos programados; 

 

d) promover eventos, se possível, com palestras dirigidas à terceira idade; 

 
e) promover junto com a Vice-Presidência Social, eventos voltados para aposentados 
como bailes, serestas e jantares dançantes; 
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f) assinar, com o presidente do Conselho de Administração, a correspondência, os 

contratos e quaisquer outros documentos que representem responsabilidade civil ou 

pecuniária da Associação referentes à sua área; 

  

VII - ao vice-presidente para assuntos comunitário: 

 

a) exercer a função de relações públicas da Associação; 

 

b) planejar, organizar, coordenar, controlar, fiscalizar e dirigir os assuntos relativos à sua 
área, consultando, no que for pertinente, o Conselho de Administração; 
 
c) apoiar e atuar em conjunto com o Banco do Brasil S.A. e/ou comitê de solidariedade e 
cidadania nos programas sociais promovidos pelas entidades; 
 
d) dar cumprimento às diretrizes estabelecidas para o cargo, definidas pelo Conselho de 
Administração; 

e) fazer contatos de captação de novos associados, tanto no Banco do Brasil quanto na 

comunidade;  

f) divulgar, através dos meios de comunicação social externos à Associação, as 

atividades esportivas e culturais, bem como os espaços de lazer da Associação; 

g) divulgar, com frequência mensal, a imagem institucional da Associação como um 

centro de lazer familiar; 

h) assinar, com o presidente do Conselho de Administração, a correspondência, os 

contratos e quaisquer outros documentos que representem responsabilidade civil ou 

pecuniária da Associação referentes à sua área; 

 

h) intermediar os contatos entre a Associação e a imprensa. 
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DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS 
NPA   -  1  –  FORNECIMENTO E CONCESSÃO DE 

CONVITES  
 

01 – OBJETIVO:  

1.1 - A presente Norma tem como objetivo estabelecer regras de fornecimento e 

concessão de convites aos associados visando a mais adequada utilização dos 

mesmos, disciplinando o seu uso, bem como, o gerenciamento. 

02 -  COMPETÊNCIA: 

2.1 - Compete ao Presidente, coordenar, supervisionar e controlar o fornecimento de 

convites 

03 – ABRANGÊNCIA: 

3.1 – Abrange associados, vice-presidentes e funcionários. 

04 – PROCEDIMENTOS: 

4.1 – Conforme determina o Artigo 14 do Estatuto, é de competência exclusiva do 

Presidente do Conselho de Administração o fornecimento de concessão para visita 

mediante controle. 

4.2 – A autorização de concessão de convites prescindirá de duas assinaturas de 

membros do Conselho de Administração. 
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DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS 
NPA   -  2  –  NOMEAÇÃO DE DIRETORES  
 

01 – OBJETIVO:  

1.2 - A presente Norma tem como objetivo estabelecer regras para nomeação de 

diretores, suas competências e benefícios. 

 

02 -  COMPETÊNCIA: 

2.1 - Compete ao Vice-presidente indicar o nome de um diretor para sua área,  

coordenar, supervisionar e controlar os serviços por ele prestados; 

2.2 – É de competência exclusiva do Presidente a aprovação do nome indicado para 

diretor. 

 

03 – ABRANGÊNCIA: 

3.1 – Abrange todas as vice-presidências e suas respectivas áreas de atuação. 

 

04 – PROCEDIMENTOS: 

4.1 – Ao submeter um nome para aprovação o vice-presidente deve encaminhar ao 

Conselho de Administração ofício onde conste a justificativa para a criação do cargo, ,os 

objetivos do mesmo, as funções a serem desempenhadas pelo nomeado, o período de 

atuação do mesmo, os benefícios para a AABB.  

4.1.1 – Mensalmente deverá ser encaminhado ao Presidente relatório com as funções 

desempenhadas pelo Diretor. A análise de tal relatório servirá de base para a 

permanência ou não do diretor.  

4.2 – Conforme determina a Ata de reunião do Conselho de Administração datada de 02 

de setembro de 2010, fica esclarecido que: 

4.2.1 - Cada vice-presidente que indique um diretor deve submeter o nome para a 

aprovação do Presidente;  
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4.2.2 - Cada Diretor que seja nomeado deverá ser instruído sobre a funcionalidade da 

AABB e seus normativos; 

4.2.3 - Diretores não possuem remuneração. Os mesmos podem ser isentos de 

mensalidades como forma de reconhecimento pelos serviços prestados. 

4.3  - Os Diretores não tem autorização para concessão de convites de qualquer espécie.  

Parágrafo Único: A partir da criação desta NPA fica suspenso o direito concedido aos 

diretores de fornecer cinco convites mensais gratuitos.  

 

 


