
 1

ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS  
 

REGIMENTO INTERNO 
 

CAPÍTULO I 
DO PROPÓSITO, DA ORGANIZAÇÃO, DA SEDE E DO FUNCIONA MENTO 
 

             Art. 1º A Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais (AVCFN), 
historicamente criada em 4 de maio de 1972 e formalizada em 7 de outubro de 1995, é Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, de âmbito nacional, e, como tal, é uma Associação civil não partidária 
politicamente, sem fins econômicos, com duração indeterminada e com personalidade e existência 
próprias, distintas das de seus Membros e Associados. Tem como fim a união e a reunião 
voluntárias de Fuzileiros Navais, da Reserva ou Reformados, a fim de mantê-los unidos sob os 
mesmos ideais e espírito de corpo que os animaram e os identificaram na situação de atividade; da 
mesma forma, os Civis ou Militares Brasileiros, da Ativa ou da Reserva, independentemente de 
sexo ou Força a que pertençam, desde que tenham o mesmo espírito de afinidade com o CFN. 

§ 1º A AVCFN, para atingir seu propósito, realizará atividades sociais, desportivas, 
jurídicas judiciárias, culturais e educacionais e, para manter o vínculo dos seus Associados com a 
Marinha do Brasil (MB), poderá participar de atividades conduzidas por Organizações Militares 
(OM) da Marinha, particularmente do CFN, bem como das demais Forças. 

§ 2º A não remuneração para o exercício de funções, estabelecida no § 2º do art. 1º do 
Estatuto da AVCFN, não se aplica à contratação de Associados, quando houver necessidade de 
profissionais para prestação de serviços específicos, conforme autorização do Presidente Nacional. 

Art. 2º A AVCFN está organizada em poderes nacionais e regionais. São poderes nacionais 
a Assembléia-Geral (AG), o Conselho Deliberativo e Consultivo (CDC) e a Diretoria 
Administrativa (DAdm). São poderes regionais as Assembléias Regionais (AR), os Conselho 
Fiscais (CF) e as Diretoria Administrativas Regionais (DAdmR), relativos às Seções Regionais 
(SR) ou aos Núcleos de Implantação de Seções Regionais (NISR). 

§ 1º A AG, constituída por todos os Associados Efetivos e, como poder máximo da 
AVCFN, soberana em suas deliberações, tem como atribuições, conforme detalhado no Estatuto da 
AVCFN, acompanhar as atividades da AVCFN, aprovar a proposta orçamentária e a prestação de 
contas, eleger e empossar componentes da DAdm e os Membros Transitórios do CDC, realizar 
Sessões Solenes e decidir sobre matérias relevantes. 

§ 2º O CDC, constituído por Conselheiros Efetivos e Conselheiros Transitórios, tem como 
atribuições apreciar a proposta de orçamento e as contas da DAdm, eleger e empossar os 
Componentes de sua Mesa-Diretora e deliberar sobre outros temas, conforme detalhado no Estatuto 
da AVCFN.  

§ 3º A DAdm exerce, a partir do Rio de Janeiro, a administração de alto nível da AVCFN, 
no âmbito nacional, e conduz as atividades no âmbito da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e 
nas áreas não abrangidas por SR/NISR. Assim, as atribuições relativas aos Presidentes Regionais ou 
às DAdmR caberão ao Presidente Nacional e à DAdm, respectivamente, para os Associados que 
não estejam na jurisdição de alguma SR ou NISR. 

§ 4º Nas áreas abrangidas por SR/NISR, as Assembléias Regionais cumprem o papel da 
AG, os CF atuam como CDC e as atividades administrativas são conduzidas pelas respectivas 
DAdmR, sob supervisão da DAdm. 

§ 5º As atribuições e prerrogativas mencionadas neste RI para o Presidente Nacional e 
para a Diretoria Administrativa (DAdm) aplicam-se também, respectivamente, para os Presidentes 
Regionais e para as Diretorias Administrativas Regionais (DAdmR), nas respectivas áreas de 
jurisdição, no que couber, salvo quando explicitado que seja atribuição ou prerrogativa exclusiva do 
Presidente Nacional ou da DAdm. 
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 § 6º Poderão ser ativadas Alas Femininas na DAdm e nas DAdmR, conforme o artigo 86 
do Estatuto. As suas atividades serão coordenadas pelo Diretor Social ou por quem desempenhar 
este papel. Elas poderão participar de eventos sociais festivos ou de caráter filantrópico e poderão 
formar, quando uniformizadas, seguindo os padrões estabelecidos para cada região, sendo os 
uniformes aprovados pelas Diretorias a que estiverem subordinadas tais Alas. Os padrões 
escolhidos poderão seguir os costumes e as tradições locais, sendo de livre escolha das integrantes. 

Art. 3º A principal Sede da AVCFN está no Rio de Janeiro, RJ, onde tem foro, e cada 
SR/NISR terá foro no município em que tenha sua sede. 

Parágrafo único. A AVCFN tem sua sede provisoriamente instalada na Avenida Rio 
Branco, 37, sala 508, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.090-003, onde funciona o 
CDC e a Secretaria da DAdm, contando ainda com a Sede localizada na Ilha das Cobras, Centro, na 
Cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.090-003, utilizada conforme convênio celebrado com a 
Marinha do Brasil, representada pelo Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. 

Art. 4º O funcionamento da AVCFN é normatizado, em âmbito nacional, pelo seu Estatuto, 
por este RI e por Normas Internas Complementares (NIC) de interesse nacional, e, no âmbito 
regional, pelo Regulamento da respectiva SR/NISR e por NIC de interesse regional. 

§ 1º As alterações no RI e a elaboração de Normas Internas Complementares (NIC) com 
assunto de interesse nacional serão conduzidas sob supervisão do Presidente da DAdm, que poderá 
designar comissão específica, integrada pelo Diretor Jurídico e por outros Associados, a seu critério, 
devendo ser ouvida a DAdm antes do encaminhamento de propostas para o CDC. 

§ 2º As NIC de interesse regional serão aprovadas pelo Presidente da DAdm, no caso da 
região metropolitana do Rio de Janeiro e áreas do território nacional não incluídas em outras SR ou 
NISR, ouvida a DAdm, ou por Presidente Regional, para o âmbito da sua SR/NISR, ouvida a 
respectiva DAdmR. 

§ 3º Cada DAdmR enviará cópia das NIC relativas à sua área da jurisdição para a DAdm. 
§ 4º A Secretaria da DAdm manterá em arquivo cópia das NIC da DAdm e das DAdmR, 

estas separadamente por SR ou NISR.  
I - Anualmente, no mês de janeiro, a DAdm expedirá uma Lista de Verificação (LV) das 

NIC que continuarão em vigor, com cópia para todas DAdmR. 
II – As DAdmR, da mesma forma, no mês de janeiro de cada ano, expedirão uma LV 

das NIC que continuarão em vigor, com cópia para a DAdm e todas DAdmR. 
§ 5º O Presidente Nacional estabelecerá normas para elaboração das NIC.  

Art. 5º O Presidente do CDC, o Presidente Nacional, os Presidentes Regionais e dos 
Conselhos Fiscais terão seus atos formalizados por meio de Portarias ou Ordens de Serviço. 

§ 1º As Portarias serão expedidas para institucionalização de políticas, diretrizes, planos, 
programas e projetos, dentro da esfera de responsabilidade de cada Elemento Organizacional, bem 
como para validar as atividades a seguir listadas. 

I - Criação de SR/NISR, especificando a respectiva jurisdição. 
II - Aprovação de Regulamentos, Regimentos Internos, Normas, Condecorações, 

Distintivos, Emblemas, Brasões, Guiões e Canções. 
III - Delegação de competência. 
IV - Outorga de Títulos, Honrarias e Condecorações. 
V - Designação ou exoneração relativa a cargos de assessoria ou executivos, 

constituição de comitivas ou representação. 
VI - Delegação de competência e determinação de tarefas. 
VII - Desligamento, licenciamento, demissão ou readmissão de Associado. 
VIII – Abertura de Procedimento Administrativo para apurar ocorrências. 
 IX - Aplicação de punições. 
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§ 2º Ordens de Serviços serão expedidas para, dentro da esfera de responsabilidade de 
cada Elemento Organizacional, registrar outros atos, não enquadrados no Inciso anterior deste 
parágrafo. 

Art. 6º As principais atividades e reuniões da AVCFN deverão constar de Programa Anual, 
relativo a cada região, elaborado pela DAdm e pelas DAdmR e aprovado pelo respectivo 
Presidente, até 31 de janeiro do ano vigente. 

§ 1º A DAdm fará reuniões mensais para: coordenação e controle de suas atividades; 
aprovação de propostas de homenagens; aprovação de NIC; apresentação, pelos Membros da 
Diretoria de relato breve sobre as principais atividades realizadas na sua área de atuação e as 
atividades futuras previstas; apresentação, pelo Primeiro ou Segundo Tesoureiro, de um resumo do 
balancete financeiro do mês anterior; divulgação de informações de caráter geral; outros assuntos a 
critério do Presidente ou Vice-Presidente ou de Membros da Diretoria. Ao final da reunião, os 
Associados poderão fazer uso da palavra, desde que autorizados pelo Presidente da Mesa. 

§ 2º As atividades sociais, coordenadas pela Diretoria Social, poderão ser estendidas a 
dependentes e convidados, a critério do Presidente Nacional ou Regional. 

§ 3º As atividades esportivas, coordenadas pela Diretoria Desportiva, voltadas para o 
aprimoramento da qualidade de vida dos Associados em geral e, eventualmente, seus dependentes e 
convidados, terão caráter recreativo. A AVCFN poderá, também, a critério do Presidente Nacional 
ou Presidentes Regionais, constituir equipes representativas para participação em competições, em 
especial da MB. 

§ 4º As atividades jurídicas serão realizadas conforme o § 4º do art. 1º do Estatuto da 
AVCFN. 

§ 5º As atividades culturais, realizadas conforme o § 5º do art. 1º do Estatuto da AVCFN, 
e as atividades educacionais, tendo em vista as suas afinidades, serão coordenadas pela Diretoria 
Cultural e serão voltadas para aprimorar a capacitação dos Associados, conforme as necessidades e 
o interesse dos mesmos, bem como para proporcionar opções recreativas de caráter cultural para os 
Associados e, eventualmente, seus dependentes. 

§ 6º A participação em Cerimônias, cívicas ou militares e em atividades operativas, como 
exercícios de OM da MB, será coordenada pelo Diretor Social.  

§ 7º A participação em atividades conduzidas pelas OM da MB ou das demais Forças 
dependerá de convite feito pelas mesmas e de autorização do Presidente Nacional ou Regional, 
conforme o endereçamento do convite. 

§ 8º A participação da AVCFN em eventos externos será regulada por NIC que trata de 
comitivas representativas, a qual incluirá as responsabilidades e atribuições dos seus integrantes. 

 
CAPÍTULO II 

DO CORPO DE ASSOCIADOS  
 
Art. 7º O Corpo de Associados da AVCFN é constituído pelos Quadros de Associados: 

Efetivos; Grandes Beneméritos; Beneméritos; Honorários; Amigo do Veterano; e Dependentes. 
§ 1º Os Quadros de Associados Grandes Beneméritos, Beneméritos, Honorários e Amigo 

do Veterano representam homenagens especiais como reconhecimento a serviços prestados à 
AVCFN, cabendo-lhes os direitos previstos no art. 16, § 1º, do Estatuto da AVCFN. 

§ 2º O Quadro de Associados Dependentes, cujos integrantes estão definidos no Art. 6º § 
6º do Estatuto, visa assegurar aos dependentes reconhecidos mediante documentação apresentada 
pelo Associado Efetivo, alguns dos benefícios previstos para os mesmos, que serão considerados de 
acordo com as condições econômico-financeiras da AVCFN, avaliadas periodicamente. O processo 
para a inclusão dos Dependentes consta do artigo 13 deste RI. 

Art 8° Da admissão de Membro Nato. 
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§ 1º A inscrição de Membro Nato será realizada por meio de Ficha de Inscrição com 
modelo próprio estabelecido em NIC aprovada pelo Presidente Nacional, dele constando campos 
para a especificação do documento que comprova ser o pretendente Membro Nato e indicação se o 
mesmo já foi ou não integrante da AVCFN. Cópia deste documento e fotografia ¾ colorida deverão 
ser anexadas à Ficha de Inscrição. No caso de Membro Nato RM2, deverá ser anexada, também, 
cópia da última folha de alteração ou de documento que comprove ser reservista vinculado ao CFN 
e cópia da identidade atual. 

§ 2º A inclusão de Membros Natos como Associados Efetivos será feita após a aprovação 
pela DAdm/DAdmR, cujos propostos serão relatados em reunião da DAdm/DAdmR. Quem 
secretariar os trabalhos fará o relato, nome por nome, informando a situação de cada um, conforme 
levantamento feito pela Secretaria da DAdm/DAdmR, junto à Marinha.  

I - Caso a SR não tenha condições de realizar consulta à Marinha poderá solicitar que a 
Secretaria da DAdm a realize, encaminhando os dados do pretendente e a documentação obtida.  

II - Caso venha a ser verificado que o militar foi afastado do serviço Ativo por motivo 
que atente contra a moral, os bons costumes e o pundonor militar, o mesmo não será aceito como 
Associado Efetivo. Também não serão readmitidos os ex-Associados da AVCFN que foram 
punidos por exclusão. Nestes casos, o relator fará a menção ao nome do pretendente, relatando o 
impedimento, porém não o colocará em votação ou em discussão. 

§ 3º As DAdmR encaminharão à DAdm, em até 5 (cinco) dias úteis,  cópia do documento 
que aprovou a inclusão do Membro Nato como Associado Efetivo. 

§ 4º A Secretaria da DAdm providenciará o registro do Associado Efetivo no Corpo de 
Associados da AVCFN, encaminhará a informação à PAPEM para o desconto das mensalidades ou 
incluirá o novo Associado Efetivo na relação para emissão de boleto para pagamento de 
mensalidade, de acordo com a opção do Associado, e informará ao Membro Nato e à DAdmR, se 
for o caso, a sua inclusão no Quadro de Associados Efetivos. 

§ 5º Caso a solicitação de inscrição não seja aceita, o Membro Nato será informado por 
meio de modelo próprio previsto em NIC, tendo em anexo os documentos entregues. 

Art 9° Da admissão de Membros não Natos. 
§ 1º A proposta de Membros não Natos poderá ser apresentada na Sede da Direção 

Nacional ou nas Sedes das SR ou NISR e será realizada em Ficha de Inscrição em modelo próprio 
estabelecido em NIC aprovada pelo Presidente Nacional. Na Ficha deve haver um campo específico 
para o proponente, obrigatoriamente um Associado que seja Membro Nato, justificar que o proposto 
é possuidor de espírito de afinidade com o CFN e tem boa conduta. Será anexada à Ficha de 
Inscrição uma cópia do documento de identidade do proposto e uma foto ¾ colorida.  

§ 2º As propostas apresentadas diretamente na Secretaria da DAdm terão seus dados 
verificados pela própria Secretaria da DAdm. 

§ 3º As propostas apresentadas em Secretaria de DAdmR serão encaminhadas para a 
DAdm com parecer emitido pelo respectivo Presidente, ouvida a DAdmR, após verificação dos 
dados relativos à proposta, ratificando ou não a recomendação feita pelo proponente. 

§ 4º As propostas, após os procedimentos citados nos parágrafos 2º e 3º deste art., serão 
apresentadas em reunião da DAdm para apreciação.  

§ 5º Caso haja alguma consideração contrária à aprovação, pelo Presidente Regional que 
encaminhou a proposta ou por integrante da DAdm, o Presidente Nacional poderá designar 
comissão, da qual fará parte um representante da Diretoria Jurídica, para emitir parecer sobre a 
aceitação ou não da proposta. A comissão deverá ouvir tanto o proponente como o(s) Associado(s) 
discordante(s) da proposta antes de emitir seu parecer.    

§ 6º As propostas aprovadas serão encaminhadas à Secretaria da DAdm, que:  
- informará a admissão ao proponente, à DAdmR, se for o caso, e ao proposto, por 

meio de modelo próprio previsto em NIC;  
- providenciará o registro do Associado Efetivo na AVCFN; e  
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- encaminhará a informação à PAPEM para o desconto das mensalidades ou incluirá o 
novo Associado Efetivo na relação para emissão de boleto para pagamento de mensalidade, de 
acordo com a opção do Associado.  

§ 7º As propostas não aprovadas serão arquivadas e o Secretário informará ao proponente 
e à DAdmR, se for o caso, sobre a não aceitação da proposta, por meio de modelo próprio previsto 
em NIC, tendo em anexo os documentos entregues. 

Art 10 A Secretaria da DAdm (Direção Nacional), exclusivamente, emitirá boletos para 
pagamento de mensalidade, opção disponível para todos Associados Efetivos. 

§ 1º O proposto somente será efetivamente admitido após a comprovação do pagamento 
do primeiro boleto, correspondendo às 3 (três) primeiras mensalidades. 

§ 2º Os pagamentos por meio de boleto bancário somente serão efetuados na rede 
bancária, conforme instruções constantes dos mesmos. 

§ 3º Excepcionalmente, a critério do Presidente Nacional, o pagamento de mensalidade 
poderá ser feito por depósito bancário. Neste caso, a Secretaria da DAdm informará a conta para 
depósito. Após o pagamento, o pretendente a Associado ou Associado deverá enviar o comprovante 
à Secretaria. 

Art. 11 O desligamento por não pagamento de mensalidade é uma medida administrativa, 
não constituindo punição. Dependendo das razões do desligamento por não pagamento, o Associado 
desligado poderá, a critério da DAdm ou da DAdmR, ser reintegrado. Fica também a critério das 
Diretorias realizarem ou não o parcelamento dos pagamentos das mensalidades em atraso. 

Art. 12 Os Associados Efetivos, ao serem admitidos, receberão carteira, emitida pela 
Secretaria da DAdm (Direção Nacional), exclusivamente, conforme modelo estabelecido em NIC 
expedida pelo Presidente Nacional, sendo que, mesmo a inicial, será indenizada pelo Associado. 

Art 13 A aprovação, pela DAdm ou pelas DAdmR, da inclusão no Quadro de Associados 
Dependentes,  será precedida de processo específico. 

§ 1º O Associado Efetivo preencherá proposta, conforme modelo próprio, previsto em 
NIC expedida pelo Presidente Nacional, anexando cópia de documento que comprove a 
dependência prevista no art. 6º, § 6º do Estatuto da AVCFN, além de 1 (uma) fotografia ¾ colorida 
do(a) dependente, entregando-a na Secretaria da DAdm ou da respectiva DAdmR. 

§ 2º Após verificação dos dados pertinentes pela Secretaria, a inclusão do(a) dependente 
será aprovada pelo Presidente Nacional ou pelo Presidente Regional, conforme o caso. 

§ 3º Uma vez aprovada a proposta, o Secretário da DAdm ou da DAdmR realizará os 
registros pertinentes. 

 
CAPÍTULO III 

DOS ASSOCIADOS ESPECIAIS E DAS HOMENAGENS 
 

Art 14 A aprovação da inclusão de militares ou civis no Quadro de Associados Grandes 
Beneméritos é prerrogativa exclusiva do CDC e será precedida de processo específico.  

§ 1º Para o caso de ex-Comandantes-Gerais do CFN, após publicação da exoneração em 
Diário Oficial.  

§ 2º Para o caso de outros militares ou civis, o processo se inicia com uma proposta feita 
pelo Presidente da DAdm/DAdmR ou integrante do CDC, que será apreciada em reunião do CDC. 

§ 3º O Secretário da Mesa Diretora do CDC, em ambos os casos, providenciará a Portaria 
e o Diploma que serão assinados por ele e pelo Presidente do CDC. 

§ 4° A entrega do diploma de Associado Grande Benemérito será realizada em Sessão 
Solene da AVCFN ou da respectiva SR/NISR 

Art. 15 A aprovação da inclusão de militares ou civis no Quadro de Associados Beneméritos 
é prerrogativa exclusiva do CDC e será precedida de processo específico. 
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 § 1º Para o caso de ex-Presidentes do CDC, da DAdm ou das DAdmR, após o término do 
respectivo mandato, será ouvido o CDC.  

§ 2º Para o caso de outros militares ou civis, o processo se inicia com uma proposta feita 
pelo Presidente da DAdm/DAdmR ou integrante do CDC, que será apreciada em reunião do CDC. 

§ 3º O Secretário da Mesa Diretora do CDC, em ambos os casos, providenciará a Portaria 
e o Diploma que serão assinados por ele e pelo Presidente do CDC. 

§ 4º A entrega do diploma de Associado Benemérito será realizada em sessão solene da 
AVCFN ou da respectiva SR/NISR 

Art 16 A aprovação da inclusão de militares ou civis no Quadro de Associados Honorários é 
prerrogativa exclusiva do CDC e será precedida de processo específico.  

 § 1º O processo de inclusão no Quadro de Associados Honorários se inicia com uma 
proposta feita pelo Presidente da DAdm ou de DAdmR ou por integrante do CDC, que será 
apreciada em reunião do CDC.  

§ 2º O Secretário da Mesa Diretora do CDC providenciará a Portaria e o Diploma que 
serão assinados por ele e pelo Presidente do CDC 

§ 3º A entrega do diploma de Associado Honorário será realizada em Sessão Solene da 
AVCFN ou da respectiva SR/NISR. 

Art 17 A aprovação pela DAdm, para a inclusão de militares ou civis no Quadro de 
Associados Amigos do Veterano será precedida de processo específico.       

§ 1º O processo de inclusão no Quadro de Associados Amigos do Veterano se inicia com 
uma proposta feita pelo Presidente do CDC, por Conselheiro Efetivo, por Membro da DAdm ou por 
Presidente de DAdmR, que será apreciada em reunião da DAdm.   

§ 2º O Primeiro-Secretário da DAdm providenciará a Portaria e o Diploma que serão 
assinados por ele e pelo Presidente Nacional. 

§ 3º A entrega do diploma Amigo do Veterano será realizada em Sessão Solene da 
AVCFN ou da respectiva SR/NISR. 

Art 18 As SR/NISR poderão propor homenagem a vultos da História da MB que tenham 
tido atuação marcante no âmbito da respectiva área de jurisdição, mediante proposta ao CDC, com 
as explicações e justificativas pertinentes. 

Art. 19 O Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, como Presidente de Honra da 
AVCFN, quando presente, presidirá as sessões e eventos da AVCFN e determinará a composição da 
Mesa Diretora, sendo um dos integrantes o 1° ou 2° Secretário da DAdm, que lavrará a Ata. 

Art 20 Tendo em vista sua atuação destacada em prol do CFN ou da AVCFN, são 
considerados merecedores de honrarias por parte da AVCFN o Patrono Excelso, o Associado 
Excelso e o Patrono da AVCFN, bem como os Associados Fundadores, Grandes Beneméritos, 
Beneméritos, Honorários e os Amigos do Veterano.   

§ 1º Na sede da AVCFN e nas sedes das SR/NISR, haverá menção ao Patrono Excelso, 
Almirante SYLVIO DE CAMARGO, ao Associado Excelso, Sargento FRANCISCO BORGES DE 
SOUZA, e ao Patrono da AVCFN, Vice-Almirante (FN) YVES MURILLO CAJATY 
GONÇALVES, por meio de placa ou texto em quadro fixado em parede, conforme modelo 
aprovado pela respectiva Diretoria. 

§ 2º Na abertura das Sessões Solenes, após o canto do Hino Nacional Brasileiro, será feita 
menção, pelo Mestre de Cerimônias, ao Patrono Excelso, ao Associado Excelso e ao Patrono da 
AVCFN, citando seus respectivos nomes. 

§ 3º Os Associados Fundadores terão seus nomes escritos no Livro Histórico da AVCFN e 
em quadro ou placa fixado em parede na sede da AVCFN e das SR/NISR. 

§ 4º Os Associados Grandes Beneméritos, Beneméritos, Honorários e os Amigos do 
Veterano, além de homenagem realizada por ocasião da entrega do respectivo diploma, terão seus 
nomes registrados no Livro Histórico da AVCFN e, quando pertinente, das respectivas SR/NISR. 
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Art 21 O Presidente Nacional, de acordo com parágrafo único do art. 11 do Estatuto da 
AVCFN, instituirá, por meio de Portaria, a Medalha “Mérito da Associação de Veteranos do CFN”, 
a ser conferida a pessoas com elevado padrão de probidade a Instituições Nacionais ou Estrangeiras, 
devidamente legalizadas, não partidárias politicamente, e Organizações Militares, como 
reconhecimento por relevantes serviços prestados à AVCFN. 

§ 1º A Portaria citada neste art. conterá descrição da Medalha e estabelecerá instruções 
relativas aos requisitos, ao processo de concessão e à entrega da Medalha.   

§ 2º A Medalha não poderá ser concedida a Veterano que esteja no exercício de cargo na 
Mesa Diretora do CDC, na DAdm ou nas DAdmR. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS E DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS 
 
Art. 22 O exercício dos direitos dos Associados, previstos no art. 16 do Estatuto da AVCFN, 

possui como contrapartida inerente, o cumprimento dos deveres previstos no art. 17 do citado 
Estatuto. 

Art. 23 As facilidades e benefícios proporcionados pela AVCFN poderão ser gratuitos ou 
condicionados a algum tipo de indenização, a critério do Presidente Nacional. 

Art. 24 A participação em Assembléia-Geral (AG) não representará ônus para a AVCFN, no 
que diz respeito a transporte, hospedagem e alimentação, salvo em situações específicas, a critério 
do Presidente Nacional, exclusivamente, em que tais despesas poderão ser custeadas pela AVCFN, 
dentro dos limites previstos na Despesa Autorizada para o período no respectivo orçamento, 
cabendo ao Presidente Nacional determinar se as despesas serão por conta da DAdm ou da 
respectiva DAdmR. 

Art. 25 A participação em comitiva representando a AVCFN será mediante designação feita 
pelo Presidente Nacional, devendo ser definido quais despesas poderão ser custeadas pela AVCFN 
e quais serão por conta dos integrantes da comitiva. 

Art. 26 Os Associados poderão encaminhar sugestões e reivindicações à Secretaria da 
AVCFN e das SR/NISR, por meio físico ou eletrônico, a qualquer momento. 

Art. 27 Todos os Associados poderão acompanhar as atividades da AVCFN conforme 
descrito nos Incisos a seguir apresentados. 

I – Participando em AG.  
II – Assistindo reuniões da DAdm e do CDC, sem direito a voto, mas podendo, 

excepcionalmente, fazer uso da palavra, se requerido e autorizado pelos respectivos Presidentes ou 
substituto legal. 

III – Por meio do jornal “O Veterano” e de outros meios de divulgação da AVCFN, 
inclusive o eletrônico. 

IV – Por meio do conhecimento das atas das reuniões da DAdm, que ficam disponíveis 
na Secretaria, na Sede e nos meios de divulgação via internet. 

§ 1º As reuniões da DAdm e das DAdmR normalmente serão abertas aos Associados, 
constituindo-se, assim, em mais uma oportunidade para que os Associados, observado o prescrito 
no Inciso II deste art., apresentem sugestões e reivindicações de interesse dos Associados ou da 
AVCFN, ficando vedadas intervenções personalistas. 

§ 2º Não serão tratadas nas reuniões da DAdm situações específicas como revisão de 
Estatuto, revisão de Regimento Interno ou de Regulamento (caso das SR ou NISR) ou alterações ou 
confecção de documentos normativos, devendo, nestes casos, ser apresentada proposta por escrito, 
dirigida ao Presidente Nacional ou ao Presidente Regional, fora da reunião. 

Art. 28 O Associado pode requerer convocação de AG Extraordinária, devendo estar em 
pleno gozo de seus direitos e apresentar motivo relevante, que justifique a convocação, podendo 
seguir um dos procedimentos a seguir descritos. 
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§ 1º Considerando a prerrogativa que o CDC e a DAdm possuem para convocar AG, o 
Associado pode apresentar ao Presidente do CDC ou da DAdm, requerimento de solicitação de 
convocação, assinado por, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos Associados Efetivos em pleno gozo de 
seus direitos, especificando o motivo e justificando a necessidade de convocação de AG 
Extraordinária. O Presidente do CDC ouvirá a Mesa Diretora e o Presidente da DAdm, conforme o 
endereçamento do requerimento e, caso julgado pertinente, o requerimento será aprovado. Se o 
requerimento for aprovado pelo CDC, o seu Presidente solicitará ao Presidente da DAdm as 
providências necessárias à convocação da AG Extraordinária para apreciar, exclusivamente, a 
matéria constante do requerimento. Se o requerimento for aprovado pela DAdm, o seu Presidente 
tomará as providências necessárias à convocação da AG Extraordinária para apreciar, 
exclusivamente, a matéria constante do requerimento. 
  § 4º O requerimento mencionado no parágrafo 1º deste art. deverá seguir modelo previsto 
em NIC aprovada pelo Presidente Nacional.  

Art. 29 O Associado poderá solicitar licenciamento temporário por período não superior a 
12 (doze) meses, estando em dia com suas obrigações financeiras, devendo justificar tal 
necessidade, por meio de requerimento, no qual constará o período de licenciamento conforme 
modelo previsto em NIC. O requerimento deverá ser apreciado e aprovado pelo Presidente da 
DAdm ou das DAdmR.  

§ 1º Caso o período solicitado seja menor do que 12 (doze) meses, findo o período da 
licença o Associado poderá solicitar nova licença até completar 12 (doze)  meses. Concluído 12 
(doze) meses de licença, o Associado somente poderá solicitar novo licenciamento, após 3 (três) 
anos.  

§ 2º Quando autorizado, a Secretaria providenciará a exclusão temporária do Associado do 
cadastro e suspenderá o desconto da mensalidade, informando o fato à Tesouraria. 

§ 3º Findo o prazo previsto para a licença, a Secretaria informará ao Associado sobre o 
término do licenciamento e providenciará a inclusão do Associado no cadastro e o reinício do 
desconto da mensalidade, informando o fato à Tesouraria. 

Art. 30 O Associado pode solicitar demissão, devendo apresentar carta com a solicitação 
encaminhada ao Presidente da DAdm ou das DAdmR. 

§ 1º O Presidente, antes de autorizar a demissão, consultará a Tesouraria para verificar se 
o Associado está em dia com suas obrigações financeiras. Se não estiver, deverá ser informado para 
saldar seu débito para com a AVCFN. 

§ 3º Se o Associado não efetuar o pagamento devido, caso venha a requerer novamente 
sua inclusão no Quadro de Associados deverá saldar o citado débito como condição para ter sua 
readmissão apreciada. 

§ 4º Após a autorização da demissão, a Secretaria providenciará o desligamento do 
Associado do cadastro, registrando a existência ou não de eventuais débitos, e suspenderá o 
desconto da mensalidade, informando o fato à Tesouraria. 

§ 5º A demissão do Associado implicará no desligamento dos seus dependentes 
registrados no Quadro de Associados Dependentes, independentemente de solicitação. 

Art. 31 As normas e procedimentos estabelecidos neste art. para Associado Efetivo são 
válidos, no que couber, para os Associados Grande Benemérito, Benemérito, Honorário, Amigo do 
Veterano e Dependentes.  

Art. 32 As obrigações financeiras que o Associado tem com a AVCFN referem-se às 
mensalidades, à indenização da carteira de Associado, ao pagamento pela aquisição de material ou 
de convite para eventos e à indenização de eventuais danos causados a instalações ou qualquer 
outro bem de propriedade da AVCFN ou que esteja sob responsabilidade da AVCFN, ou qualquer 
outro custo que afete a AVCFN. 
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Art. 33 Mensalmente a Secretaria e a Tesouraria da DAdm e das DAdmR farão um 
levantamento para identificar  Associados que não estejam em dia com suas obrigações financeiras 
junto à AVCFN.  

§ 1º Caso algum Associado deixe de cumprir em dia com as suas obrigações financeiras, a 
Secretaria providenciará carta ao inadimplente, que será assinada pelo Presidente ou pelo seu 
substituto eventual ou por quem ele delegar competência para tanto, fixando o prazo de três meses 
para a resposta. A carta será enviada pelo correio por “AR”.  

§ 2º Caso o Associado efetue o pagamento o procedimento será arquivado.  
   § 3º Caso o Associado, mesmo tendo recebido o comunicado formal, continue 

inadimplente após o prazo estabelecido três meses, será desligado da AVCFN. O desligamento será 
anotado na própria ficha de inscrição, anexando-se a ela cópia da carta e o cartão “AR”, e sendo tais 
documentos arquivados em pasta especifica. Caso o Associado excluído seja vinculado a uma 
SR/NISR a Direção Regional será informada do desligamento 

§ 4º Se o Associado excluído exercer cargo eletivo na DAdm ou na DAdmR perderá o 
respectivo mandato, devendo a exclusão constar de Portaria, com cópia para a DAdmR, se o 
excluído for a ela vinculado.      

§ 5º Se o Associado excluído for também Conselheiro, o Presidente da DAdm enviará 
cópia da Portaria de exclusão do Associado ao Presidente do CDC, para que este providencie o seu 
desligamento do CDC.  

Art. 34 É dever de todo Associado cumprir e fazer cumprir as disposições estabelecidas no 
Estatuto, no RI e nas NIC, independentemente de cargo, função ou tarefa que esteja exercendo. 

§ 1º Todo Associado, ao constatar ou tomar conhecimento de comportamento ou atitude 
de outro Associado que represente o não cumprimento de qualquer dos deveres previstos no 
estatuto, deverá participar o fato, por escrito, ao Presidente da DAdm ou das DAdmR. 

§ 2º Quando integrando Comitiva, as ocorrências fora da normalidade deverão ser 
participadas ao Coordenador designado que, após averiguação sumária, providenciará relatório ao 
Presidente da DAdm ou das  DAdmR. 

§ 3º O Presidente da DAdm ou das  DAdmR, ao tomar conhecimento de qualquer 
ocorrência, de acordo com os parágrafos 1º e 2º deste art., adotará as providências pertinentes para o 
devido esclarecimento, podendo, se for o caso, determinar a abertura de procedimento 
administrativo para identificar se houve ou não, por parte de algum Associado, infração ao Estatuto, 
ao RI ou a alguma NIC. 

§ 4º O procedimento mencionado no Inciso anterior será realizado por Associado 
designado pelo Presidente da DAdm ou das  DAdmR, que ouvirá as partes envolvidas e eventuais 
testemunhas, após o que relatará, por escrito, os fatos e seu parecer quanto ao cometimento ou não 
de infração ao Estatuto, ao RI ou a alguma NIC. É conveniente que o setor jurídico acompanhe e 
assessore o Associado designado para a apuração da ocorrência. 

§ 5º Com base no relatório do procedimento administrativo o Presidente da DAdm ou das  
DAdmR poderá desencadear procedimento visando a punição do(s) Associado(s) que haja(m) 
cometido infração, seguindo, para isso, as instruções previstas neste RI, no capítulo referente a 
Punições. 

 
CAPÍTULO V 

DAS PUNIÇÕES 
 
Art. 35 As punições previstas no art. 18 do Estatuto da AVCFN, relativas a infrações ao 

estabelecido no Estatuto da AVCFN, neste RI, no Regulamento da respectiva SR/NISR e nas NIC, 
serão aplicadas após terem sido cumpridos procedimentos administrativos que assegurem amplo 
direito de defesa e serão caracterizadas pelos procedimentos a seguir descritos. 
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I – A punição de admoestação será caracterizada pela declaração formal de que o 
Associado é assim punido por haver cometido determinada infração, feita pela autoridade 
competente por meio de Portaria, cuja cópia será entregue ao interessado ficando a Portaria anexada 
à ficha do punido. 

II – A punição de suspensão será caracterizada pela proibição da participação do 
Associado em qualquer atividade, evento ou representação da AVCFN. A punição será aplicada 
pela autoridade competente por meio de Portaria, cuja cópia será entregue ao punido e anexada a 
sua ficha.  O período da suspensão será contado a partir da data de aplicação da punição.  

III – Com a punição de perda de mandato o Associado deixará, a partir da data de 
aplicação da punição, de exercer as atribuições inerentes ao cargo ocupado na Mesa Diretora do 
CDC, na DAdm, nos CF ou nas DAdmR, até o final do mandato para o qual tenha sido eleito, sem 
prejuízo de ser, no futuro, novamente eleito para qualquer cargo na AVCFN. 

IV – A punição de exclusão do Corpo de Associado significará que o Associado punido 
deixará de exercer, definitivamente, quaisquer dos direitos previstos para os Associados, sendo seu 
nome retirado da relação de Associados da AVCFN. 

§ 1º Os procedimentos administrativos relativos à aplicação de punições poderão ser 
iniciados sempre que o Presidente do CDC, da DAdm, de CF ou de DAdmR tomar conhecimento 
de ato cometido por Associado que seja considerado infração ao estabelecido no Estatuto da 
AVCFN, neste RI ou nas NIC, por meio de sua própria constatação ou pelo recebimento de parte de 
ocorrência encaminhada por outro Associado ou comunicado encaminhado por alguma OM ou 
outra Instituição. 

§ 2º Caso as autoridades citadas no parágrafo anterior deste artigo verificarem que o 
Associado supostamente infrator não está enquadrado na sua jurisdição ou no seu nível de 
competência para aplicação de punições, deverão encaminhar comunicado da ocorrência à 
autoridade competente. 

Art. 36 Para efeito de aplicação das punições previstas no art. 19 do Estatuto da AVCFN 
deverão ser considerados os aspectos a seguir descritos. 

§ 1º As faltas poderão ser do tipo simples, grave ou de extrema gravidade, de acordo com 
o nível do dano causado à disciplina ou ao funcionamento da AVCFN, devido à sua natureza 
intrínseca ou às consequências que delas advirem ou puderem advir, em função das circunstâncias 
que forem cometidas. 

§ 2º Para que seja caracterizado o não comparecimento de componente do CDC, da 
DAdm, de CF ou de Diretoria Regional, sem motivo justo, a 3 (três) reuniões consecutivas do 
respectivo Conselho ou Diretoria, as citadas ausências deverão ter sido registradas nas atas das 
respectivas reuniões. 

§ 3º A conduta pessoal incompatível com o cargo em exercício é caracterizada quando o 
Associado, no exercício de cargo em Diretoria Administrativa, Nacional ou Regional, da Mesa 
Diretora do CDC ou de CF, transgredir qualquer norma prevista no Estatuto, no RI ou em NIC da 
AVCFN ou cometer atos ilícitos, previstos em Leis, na esfera cível ou criminal, que desabonem a 
sua conduta, depois de transitado em julgado.  

§ 4º A negligência no exercício do cargo é caracterizada quando o Associado, no exercício 
de cargo em Diretoria Administrativa, Nacional ou Regional, da Mesa Diretora do CDC ou de CF, 
deixar de cumprir ou cumprir de maneira insatisfatória, atribuição inerente ao respectivo cargo.  

§ 5º Para a aplicação de punição, pelo cumprimento de sentença por contravenção penal 
ou por crime, na espécie dolosa, com sentença transitada em julgado, deverá ser apresentado ao 
Elemento Organizacional correspondente, de acordo com o art. 21 do Estatuto da AVCFN, 
documento que comprove a referida sentença. 

§ 6º Serão consideradas circunstâncias atenuantes no cometimento de falta os aspectos a 
seguir descritos. 

I – Bons antecedentes. 
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II – Prestação anterior de serviços relevantes já reconhecidos por meio de registro na 

AVCFN. 
III – Ser tratado com rigor não compatível com as normas em vigor. 
IV – Ser provocado  
§ 7º Serão consideradas circunstâncias agravantes no cometimento de falta, os aspectos a 

seguir descritos. 
I – Acúmulo de faltas simultâneas e correlatas. 
II – Reincidência. 
III – Conluio de duas ou mais pessoas. 
IV – Premeditação. 
V – Ter sido praticada no exercício de cargo da AVCFN ou integrando Comitiva da 

AVCFN em representação externa. 
VI – Ter colocado em risco a segurança de pessoas, instalações ou equipamentos da 

AVCFN ou de Organização ou outra Instituição. 
VII – Maus antecedentes já registrados na AVCFN. 
VIII – Ter o infrator abusado da autoridade inerente ao seu cargo ou precedência 

hierárquica. 
IX – Ter cometido a infração na presença de outras pessoas, principalmente se não 

forem Associados, contribuindo, assim, para que haja uma má impressão da AVCFN. 
 Art. 37 Ao tomar conhecimento de ocorrência que possa ser considerada como infração, 

caberá ao Presidente ao qual o infrator estiver subordinado, adotar os procedimentos a seguir 
descritos. 

§ 1º Procedimentos no caso de ocorrência constatada pelo próprio Presidente de um dos 
elementos organizacionais. 

I – O mencionado Presidente deverá, por meio de comunicação escrita, informar ao 
infrator sobre a ocorrência e determinar que o mesmo apresente eventuais justificativas para o fato, 
no prazo máximo de 7 (sete) dias.  

II – O Associado que receber a comunicação citada no Inciso anterior deverá, também 
por escrito, apresentar sua explicação para o fato descrito na mesma, dentro do prazo determinado 
pelo Presidente, ao qual o infrator estiver subordinado. 

III - Se, no entender do Presidente do CDC, da DAdm, de CF ou de DAdmR, a 
explicação apresentada justificar o fato, ficando, assim, descaracterizada a infração, determinará o 
arquivamento dos documentos.  

IV- Se, no entender do Presidente do CDC, da DAdm, de CF ou de DAdmR, a 
explicação apresentada por escrito não justificar o fato, ficando, assim, caracterizada a infração, 
poderá aplicar a punição correspondente, observadas as normas previstas no Estatuto da AVCFN e 
neste RI.  

§ 2º Procedimentos no caso de ocorrência informada ao Presidente de um dos elementos 
organizacionais. 

I – Designar Associado, por meio de Portaria, tendo o documento que informou a 
ocorrência como anexo, para realizar sindicância visando esclarecer a ocorrência, em prazo que não 
deve exceder 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias. O Associado 
designado para apurar a ocorrência poderá solicitar apoio jurídico. 

II – No relatório de sindicância deverá ser registrada a explicação do Associado 
supostamente enquadrado como infrator, relativa ao fato mencionado na Portaria citada no Inciso 
anterior, bem como o(s) depoimento(s) de eventual(is) testemunha(s). 

III – Com base nos dados obtidos, que deverão obrigatoriamente incluir a explicação do 
suposto infrator e de testemunha(s), se for o caso, o Associado designado para realizar a sindicância 
elaborará um Relatório de Sindicância, que deverá ser conclusivo sobre ter ou não havido infração. 
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Em caso positivo, citar qual a infração cometida, explicitando a(s) norma(s) violada(s) e eventuais 
atenuantes ou agravantes relativos à infração, encaminhando-o à autoridade que solicitou a 
realização da sindicância. 

IV – Após receber o Relatório de Sindicância, a autoridade que determinou a realização 
da Sindicância solicitará que o suposto infrator apresente, por escrito, suas explicações relativas às 
conclusões constantes do referido Relatório no prazo de 7 (sete) dias úteis. 

V – Após receber, por escrito, as explicações do suposto infrator, a autoridade que 
determinou a realização da sindicância poderá ouvir o suposto infrator, antes de sua decisão final. 

VI – A autoridade que determinou a realização da sindicância poderá determinar o 
arquivamento dos documentos ou aplicar a punição correspondente, observando as normas previstas 
no Estatuto da AVCFN e neste RI. 

§ 3º A aplicação das punições deverá ser formalizada por meio de Portaria.  
I – Uma cópia da Portaria deverá ser encaminhada ao Associado punido por meio de 

correspondência pelo correio, por “AR”. Caso o Associado compareça à Secretaria, a cópia da 
Portaria lhe será entregue mediante protocolo.   

II – Caso o Associado que comparecer a Secretaria não quiser certificar o recebimento, 
será preparado termo de entrega, assinado por 2 (duas) testemunhas, conforme modelo regulado em 
NIC. 

III – A partir da data de entrega constante do recibo “AR” ou do termo de entrega, será 
contado o prazo para o Recurso correspondente, não recaindo nesta contagem quando a 
comunicação se der na sexta-feira ou véspera de feriado, iniciando-se no dia útil imediato, findo o 
qual não caberá mais tal procedimento pelo Associado que receber punição. 

IV – Outra cópia da Portaria deverá ser encaminhada à autoridade a quem cabe Recurso 
para a punição aplicada. 

Art. 38 Conforme previsto no Estatuto da AVCFN, os Elementos Organizacionais poderão 
aplicar as punições a seguir descritas:   

§ 1º Pelo Presidente do CDC. 
I – Admoestação ou suspensão, para os integrantes do CDC. 
II – Admoestação ou suspensão, para o Presidente da DAdm. 

§ 2º Pelos Presidentes da DAdm ou de DAdmR. 
I – Admoestação ou suspensão, para os integrantes da respectiva jurisdição, inclusive os 

integrantes da respectiva Diretoria. 
II – Exclusão, para Associados integrantes da respectiva jurisdição, desde que não sejam 

componentes do CDC, da DAdm, de DAdmR ou de CF. 
§ 3º Pelo Presidente de CF. 

I – Admoestação ou suspensão, para os integrantes do respectivo CF. 
II – Admoestação ou suspensão, para o Presidente da respectiva DAdmR. 

§ 4º Por AG. 
I – Exclusão, para componentes do CDC e da DAdm. 
II – Perda de mandato, para os componentes do CDC e da DAdm. 

§ 5º Assembléias Regionais. 
I – Exclusão, para os componentes dos respectivos CF e DAdmR. 
II – Perda de mandato, para os componentes dos respectivos CF ou DAdmR. 

§ 6º CDC ou CF, presididos pelo respectivo Vice-Presidente: Admoestação ou suspensão, 
para o respectivo Presidente. 

§ 7º Caso uma das autoridades citadas nos parágrafos anteriores deste art., por ocasião da 
apuração dos fatos relativos à infração, entender que o suposto infrator seja passível de punição de 
gradação que não seja de sua competência, deverá encaminhar comunicado, por escrito, à 
autoridade competente, propondo a punição. A autoridade que receber o comunicado realizará sua 
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avaliação e aplicará a punição que lhe parecer apropriada, mesmo que seja de gradação pertinente à 
autoridade que encaminhou a proposta. 

Art. 39 Além do amplo direito à defesa e ao contraditório, assegurados por ocasião da 
averiguação das infrações, o Associado que for punido poderá recorrer da mesma. 

I – Às punições aplicadas pelo Presidente do CDC cabe Recurso ao CDC, que será 
convocado pelo seu Presidente exclusivamente para apreciar o Recurso.  

II – Às punições aplicadas pelo Presidente da DAdm cabe Recurso ao Presidente do 
CDC. 

III – Às punições aplicadas pelos Presidentes das DAdmR cabe Recurso ao Presidente 
do respectivo CF. 

IV – Às punições aplicadas por Presidente de CF cabe Recurso ao Presidente do CDC. 
V – Às punições aplicadas pelas Assembléias Regionais cabe Recurso ao CDC, que será 

convocado pelo seu Presidente exclusivamente para apreciar o Recurso. 
VI – Às punições aplicadas pelo CDC cabe Recurso à AG. 
VII – Por ser a AG a instância máxima e última da AVCFN, não caberá Recurso às 

punições por ela aplicadas, conforme o art. 20 do Estatuto da AVCFN. 
§ 1º O Recurso deverá ser apresentado ao destinatário em até 7 (sete) dias úteis após o 

recebimento, pelo Associado punido, do documento que notificar a aplicação da punição, conforme 
modelo regulado em NIC. Caso perca o prazo perderá o direito de recorrer. 

§ 2º A autoridade destinatária do Recurso terá até 10 (dez) dias úteis para apreciar o 
Recurso e apresentar sua decisão, que pode ser: o cancelamento da punição e o conseqüente 
arquivamento do procedimento; redução da gradação da punição ou, no caso de suspensão, em vez 
da redução da gradação, pode haver redução do período de suspensão ou manutenção da punição.  

§ 3º Nos casos em que o Recurso deva ser apreciado pela AG, o seu encaminhamento será 
ao Presidente da DAdm, que convocará a AG, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 
29 do Estatuto da AVCFN. 

§ 4º Nos casos em que o Recurso deva ser apreciado pelo CDC, o seu encaminhamento 
será ao Presidente do CDC, que convocará o CDC, respeitado o prazo de 15 (quinze) dias previsto 
no art. 38 do Estatuto da AVCFN. 

§ 5º Nos casos em que o Recurso deva ser apreciado por Assembléia Regional ou CF, o 
seu encaminhamento será, respectivamente, ao Presidente da DAdmR ou do CF, conforme os 
prazos previstos no § 3º e no § 4º deste art., respectivamente. 

§ 6º O CDC é a última instância para Recurso, exceto nos casos de perda de mandato ou 
expulsão, em que a última instância é a AG. 

Art. 40 O assessoramento a ser prestado pela Diretoria Jurídica da DAdm ao Presidente da 
mesma e ao Presidente do CDC será realizado de forma verbal ou por escrito, na forma de parecer, 
sem alteração nos prazos previstos para o procedimento em questão. 

§ 1º No caso de tomada de decisão relativa a punições por Presidentes de CF ou DAdmR 
que não disponham de Assessoria Jurídica local, e que poderão, conforme o Estatuto da AVCFN, 
recorrer ao assessoramento da Diretoria Jurídica da DAdm, esta assessoria será  por escrito. 

§ 2º Na situação prevista no § 1º deste art., os prazos previstos para o procedimento em 
questão poderão ser ampliados, a critério do Presidente da DAdm. 

Art. 41 As fichas dos Associados conterão todos os registros relativos ao mesmo, no que diz 
respeito a punições aplicadas, licenciamentos, readmissões e afastamento definitivo. 

§ 1º Os dados relativos a punições serão sigilosos e deverão constar de ficha específica, 
sigilosa, guardada em separado, de modo que assegure seu acesso apenas ao Secretário e ao 
Presidente, da DAdm ou das DAdmR. 

§ 2 º Cabe ao Presidente da DAdm ou das DAdmR autorizar o acesso aos dados relativos a 
punições, quando necessário, ao Presidente do CDC ou dos CF ou a outros Associados, desde que 
devidamente justificada a necessidade de conhecer. 
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Art. 42 Para decidir sobre aplicação das punições de exclusão ou perda de mandato deverá 
ser convocada AG para reunião extraordinária, conforme previsto no Inciso V do art. 31 do Estatuto 
da AVCFN, após a devida apuração do fato feito por meio de sindicância. O Relatório deixará claro 
o cometimento ou não da transgressão, dele constando a explicação ou justificativa do infrator e o 
relato de eventuais testemunhas, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. A Autoridade que mandou abrir 
a sindicância, se persistir dúvida, poderá ouvir o infrator. Dirimida a dúvida, tomará a sua decisão, 
podendo alterar a aplicação de punição ou pedir a convocação de AG para julgar o infrator. 

 
CAPÍTULO VI  

DA ASSEMBLÉIA-GERAL 
 
Art. 43 A AG será constituída por todos os Associados Efetivos e, como poder máximo da 

AVCFN, será soberana em suas deliberações, obedecidas as normas do Estatuto da AVCFN. 
§ 1º A AG será realizada na Sede da AVCFN, no Rio de Janeiro, ou em local a ser 

determinado pelo Presidente da DAdm, ouvido o Presidente do CDC. 
§ 2º A AG terá seus trabalhos conduzidos por Mesa designada pelo Associado a quem 

couber presidir a AG, conforme o § 1º do art. 28 do Estatuto da AVCFN. 
I – Nas AG previstas para apreciação de contas e relatório anual de atividades e proposta 

orçamentária, nas eventuais ausências do Presidente ou do Vice- Presidente do CDC será convidado 
o Conselheiro Efetivo Membro da Mesa Diretora do CDC de menor matrícula. Nas ausências 
também de Membros da Mesa Diretora do CDC será convidado a presidir a mesa dos trabalhos o 
Conselheiro Efetivo de menor matrícula. Não havendo Conselheiro presente será convidado o 
Associado de matrícula mais baixa. O Presidente constituirá a mesa dos trabalhos, dela não podendo 
tomar parte os Membros da DAdm.  

II – Não será incluído na Mesa, Associado que tenha requerido a convocação da AG ou 
que tenha atos ou punições a serem apreciados pela AG.  

III – No caso de Sessões Solenes poderão ser convidadas para compor a Mesa 
autoridades presentes, mesmo não sendo integrantes do Corpo de Associados da AVCFN, 
obedecida a hierarquia das mesmas. 

§ 3º Quando o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (ComGerCFN) for 
convidado para presidir os trabalhos da AG, visto ser o Presidente de Honra da AVCFN, conforme 
o  § 2º do Art. 28 do Estatuto da AVCFN, o Associado a quem caberia presidir a AG, fará parte da 
Mesa que dirigirá os trabalhos e assessorará o ComGerCFN na convocação dos demais integrantes, 
na designação do Secretário e na condução dos trabalhos. Neste caso, o Secretário submeterá a Ata 
ao Associado a quem caberia dirigir os trabalhos, antes de apresentá-la ao ComGerCFN para a 
assinatura. 

§ 4º Os Associados integrantes de SR/NISR que comparecerem à AG terão direito 
exclusivamente ao seu voto, cada um computado como um voto, não representando, assim, o 
efetivo da respectiva SR/NISR.  

§ 5º Não haverá voto por procuração. 
§ 6º As despesas dos Associados para comparecimento em AG, incluindo transporte, 

alimentação ou hospedagem, serão de responsabilidade dos mesmos, não cabendo indenização por 
parte da AVCFN. 

§ 7º Para os casos previstos no § 6º do art. 28 do Estatuto da AVCFN, caberá ao 
Presidente Nacional determinar, de acordo com a relevância do assunto da AG, a necessidade de 
comparecimento de Representantes das SR/NISR. Neste caso, a SR/NISR que não tenha condições 
de custear tais despesas deverá encaminhar solicitação ao Presidente Nacional devidamente 
justificado, o qual, se autorizado pelo Presidente do CDC, poderá utilizar recursos do Fundo de 
Reserva para custear no todo ou em parte, as despesas, depois de esgotadas tentativas de apoio por 
OM da Marinha. 
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Art. 44 No mês de janeiro, o Presidente da DAdm, ouvido o Presidente do CDC, divulgará 
um calendário de planejamento de AG para o ano, devendo confirmar as datas exatas 
oportunamente, quando serão expedidos os Editais correspondentes. 

§ 1º Para a definição das datas das AG previstas no art. 30 do Estatuto da AVCFN, 
relativas à apresentação do relatório de atividades da AVCFN ocorridas durante o último ano fiscal 
e aprovação da prestação de contas do exercício financeiro encerrado em 31 de agosto e da Proposta 
Orçamentária para o ano fiscal seguinte, e no Inciso II do art. 31 do citado Estatuto, relativas a 
Sessões Solenes, será feita consulta ao ComGerCFN, visando compatibilizar a data prevista com a 
sua agenda.  

§ 2º As AG previstas no § 1º deste art., após a consulta ao ComGerCFN, serão convocadas 
pelo Presidente da DAdm, ouvido o Presidente do CDC, cumprindo os prazos estabelecidos no 
Estatuto da AVCFN. 

Art. 45 A convocação de AG para reunião extraordinária para decidir sobre matéria 
relevante especificamente expressa em sua convocação, conforme previsto no Inciso I do art. 31 do 
Estatuto da AVCFN, deverá seguir os procedimentos a seguir descritos. 

§ 1º O entendimento quanto à relevância de determinada matéria, que justifique a 
convocação de AG caberá ao CDC ou à DAdm, por maioria de votos, conforme proposta 
apresentada por um de seus integrantes. 

§ 2º A proposta para convocação de AG para decidir sobre matéria relevante deverá ser 
encaminhada, por escrito, ao Presidente do CDC, por Associado que seja Conselheiro Efetivo ou 
Transitório, ou ao Presidente da DAdm, por qualquer dos integrantes da DAdm, descrevendo de 
forma clara o assunto e apresentando o(s) motivo(s) que justifique(m) a convocação de AG. 

§ 3º O Presidente do CDC ou da DAdm apreciará a proposta, num prazo de 7 (sete) dias 
úteis, após o recebimento formal da mesma e  convocará reunião do CDC ou da DAdm para 
deliberar sobre o assunto, devendo informar aos integrantes do CDC ou da DAdm sobre a proposta, 
de modo que os mesmos possam preparar-se previamente para deliberar sobre o assunto em pauta, 
obedecidos os prazos previstos para a convocação. 

§ 4º Caso a proposta seja do próprio Presidente do CDC ou da DAdm, o Presidente em 
questão, por ocasião da convocação do respectivo colegiado, informará aos seus integrantes sobre a 
proposta, de modo que os mesmos possam preparar-se previamente para deliberar sobre o assunto 
em pauta. 

§ 5º Caso já tenha havido convocação do CDC ou da DAdm para reunião, por outro 
motivo, o assunto poderá ser tratado na mesma reunião, desde que os seus integrantes sejam 
informados sobre a inclusão do novo assunto. 

§ 6º No caso de aprovação de proposta apresentada pela DAdm, seu Presidente deverá 
participar a decisão ao Presidente do CDC e iniciar os procedimentos necessários à convocação da 
AG. 

§ 7º No caso de aprovação de proposta apresentada pelo CDC, seu Presidente deverá 
participar a decisão ao Presidente da DAdm, que iniciará os procedimentos necessários à 
convocação da AG para apreciar a proposta. 

Art. 46 A convocação de AG para reunião extraordinária, para deliberar sobre alteração do 
Estatuto, conforme previsto no Inciso III do art. 31 do Estatuto da AVCFN, deverá seguir os 
procedimentos a seguir descritos. 

§ 1º O Associado interessado em promover alteração no Estatuto da AVCFN deverá 
encaminhar proposta, por escrito, ao Presidente da DAdm, apresentando de forma clara a(s) 
modificação(ões) proposta(s) e o(s) motivo(s) que a(s) justifique(m). 

§ 2º O Presidente da DAdm apreciará a(s) proposta(s), num prazo de 7 (sete) dias úteis, 
após o recebimento formal da mesma e convocará reunião da DAdm para deliberar sobre o assunto, 
devendo informar os integrantes da DAdm sobre a proposta ou propostas, de modo que os mesmos 
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possam preparar-se previamente para deliberar sobre o assunto em pauta, obedecido o prazo legal 
de convocação. 

§ 3º Caso a proposta seja aprovada pela DAdm, seu Presidente encaminhará a proposta ao 
Presidente do CDC, acompanhada de parecer contendo sua apreciação e o resultado da deliberação 
da DAdm. 

§ 4º O Presidente do CDC apreciará a proposta, num prazo de 7 (sete) dias úteis após o 
recebimento formal da mesma e convocará reunião do CDC para deliberar sobre o assunto, devendo 
informar os integrantes do CDC sobre a proposta, de modo que os mesmos possam preparar-se 
previamente para deliberar sobre o assunto em pauta, obedecido o prazo legal de convocação. 

§ 5º No caso de aprovação da proposta pelo CDC, seu Presidente deverá participar a 
decisão ao Presidente da DAdm que constituirá Comissão para apresentar parecer sobre a (s) 
proposta(s) apresentada(s), abrindo oportunidade para que outros Associados apresentem outras, 
fixando o prazo para encerramento das propostas. A comissão emitirá o seu parecer. O Presidente 
da DAdm convocará a AG, para apreciar e aprovar, se for o caso, as propostas apresentadas. Em 
seguida à decisão da AG será formada a Comissão de redação. Após a revisão do Estatuto, ele será 
encaminhado ao Cartório, acompanhado da Ata e do original da Convocação, esta feita em 
periódico de grande circulação, para o competente registro. 

Art. 47 A convocação de AG para reunião extraordinária, para decidir sobre a compra ou 
alienação de bens da AVCFN, conforme previsto no Inciso IV do art. 31 do Estatuto da AVCFN, 
aplica-se nos casos de aquisição ou alienação de bens imóveis e de veículos de qualquer valor ou de 
bem móvel cujo valor individual seja superior a 40 (quarenta) Salários Mínimos.  Deverá seguir os 
procedimentos a seguir descritos. 

§ 1º A proposta relativa à compra ou alienação de bens da AVCFN prevista neste art. será 
inicialmente apresentada à DAdm, por seu Presidente, pelo Presidente do CDC ou por Presidente 
Regional. 

I – No caso de compra de bem imóvel, a proposta deverá incluir a localização, descrição, 
valor atestado por avaliador qualificado, situação jurídica, a quem pertence, a destinação do imóvel, 
o(s) motivo(s) que justifique(m) a aquisição e outros dados julgados pertinentes pelo Presidente da 
DAdm. 

II – No caso de compra de bem móvel, a proposta deverá incluir a descrição, valor, 
destinação, o(s) motivo(s) que justifique(m) a aquisição e outros dados julgados pertinentes pelo 
Presidente da DAdm. 

III – No caso de alienação, a proposta deverá incluir os dados sobre o bem móvel ou 
imóvel e o(s) motivo(s) que justifique(m) a alienação. 

§ 2º O Presidente da DAdm designará Comissão constituída por até 5 (cinco) Associados, 
incluindo o Diretor de Patrimônio e o Diretor Jurídico, para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar 
estudo e apresentar relatório conclusivo sobre a proposta, incluindo justificativa para a conclusão e 
parecer jurídico específico amparando a conclusão. 

§ 3º A proposta será deliberada pela DAdm e a seguir encaminhado ao Presidente do 
CDC, com todos documentos pertinentes, no prazo de 3 (três) dias úteis após a reunião. 

§ 4º O Presidente do CDC, cumprindo os prazos previstos, convocará o CDC para apreciar 
a proposta. 

§ 5º Caso a proposta seja aprovada pelo CDC, seu Presidente deverá participar a decisão 
ao Presidente da DAdm, que iniciará os procedimentos necessários à convocação da AG para 
apreciar a proposta. 

§ 6º Para decidir sobre compra ou alienação de bens por parte de SR/NISR, caso sejam 
empregados recursos financeiros específicos da mesma, sem necessidade de aporte total ou parcial 
da DAdm ou do Fundo de Reserva, será convocada Assembléia Regional, no âmbito da respectiva 
SR/NISR, seguindo-se os procedimentos previstos nos parágrafos anteriores deste art., adaptado-os 
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à situação regional, devendo o resultado da deliberação da Assembléia Regional ser informado à 
DAdm e ao CDC pelo Presidente Regional. 

§ 7° Para bem móvel cujo valor individual seja igual ou inferior a 40 (quarenta) Salários 
Mínimos serão cumpridos os procedimentos normais previstos para aquisição ou alienação de 
materiais, previstos em NIC. 

Art. 48 A convocação de AG para reunião extraordinária, para decidir sobre a extinção da 
AVCFN, conforme previsto no Inciso VI do art. 31 do Estatuto da AVCFN, deverá seguir os 
procedimentos a seguir descritos. 

§ 1º A Secretaria da DAdm quando verificar que foram atingidas as quantidades mínimas 
para funcionamento previstas no art. 79 do Estatuto da AVCFN, ou seja, 5 (cinco) Associados em 
cada Núcleo de Implantação, 20 (vinte) Associados em cada Seção Regional e menos de 100 (cem) 
Associados no total, participará o fato ao Presidente da DAdm, por escrito.  

I – O documento encaminhado ao Presidente da DAdm pelo Primeiro- Secretário deverá 
conter a quantidade de Associados Efetivos em cada SR/NISR e na jurisdição em que a DAdm atua 
como DAdmR, bem como o total de Associados Efetivos da AVCFN. 

II – Caso os efetivos atinjam os níveis mínimos previstos no § 1°, o Presidente da DAdm 
participará o fato ao Presidente do CDC e aos Presidentes Regionais e convocará reunião da DAdm, 
dentro do prazo legal, para examinar a questão e levantar propostas que possam reverter tal 
situação, considerando um prazo de 6 (seis) meses. 

III – Vencido o prazo e mantida a situação da quantidade de Associados Efetivos aquém 
do mínimo estabelecido, o Presidente da DAdm participará a situação ao Presidente do CDC que 
convocará reunião do CDC para apreciar a proposta de extinção da AVCFN. 

IV – Caso a proposta de extinção da AVCFN seja aprovada pelo CDC, seu Presidente 
deverá participar a decisão ao Presidente da DAdm, que iniciará os procedimentos necessários à 
convocação da AG para apreciar a proposta. 

    V – Na reunião da AG, se confirmada a decisão de extinção da AVCFN, será decidido, 
também, a doação do patrimônio da AVCFN ao CFN e/ou uma Entidade de Utilidade Pública, 
beneficente ou filantrópica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), caso o 
CFN não esteja interessado em receber o patrimônio, no todo ou em parte, conforme previsto no art. 
79 do Estatuto da AVCFN. 

VI – Se, por ocasião do levantamento mensal, a Secretaria verificar que a quantidade 
total de Associados Efetivos da AVCFN de determinada SR/NISR esteja aquém do mínimo 
previsto, conforme o § 1º deste art., tal situação também deverá ser participada ao Presidente da 
DAdm que participará o fato ao Presidente Regional. 

VII – O Presidente Regional em questão convocará reunião de sua DAdmR para 
examinar as razões da redução de Associados, encaminhando ao Presidente Nacional as propostas 
para reverter a situação no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

VIII – Vencido o prazo e mantida a situação da quantidade de Associados Efetivos 
aquém do mínimo estabelecido, o Presidente da DAdm participará a situação ao Presidente do CDC 
que convocará reunião do CDC para apreciar a proposta de extinção da SR/NISR 

    IX – Sendo extinta, os integrantes remanescente e o patrimônio da SR/NISR passarão 
para a jurisdição de outra SR/NISR ou da DAdm, conforme decisão da Assembléia Regional, 
ratificada pelo CDC.  

Art. 49 Quando na pauta da AG houver assunto que requeira tomada de decisão, será 
realizada votação, conforme os procedimentos a seguir descritos. 

§ 1º No caso de eleição da Diretoria Administrativa Nacional ou Regional, em que haja 
apenas uma chapa inscrita, a eleição será por aclamação. No caso de eleição de Diretoria 
Administrativa Nacional ou Regional em que haja mais de uma chapa inscrita, haverá votação, com 
voto secreto, conduzida por Comissão Eleitoral designada pelo Presidente do CDC, conforme 
procedimentos estabelecidos neste RI, no capítulo relativo às eleições. 
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§ 2º No caso de eleição de Conselheiros Transitórios em que haja mais de 5 (cinco) 
candidatos a Conselheiros, haverá votação, com voto secreto, conduzida por Comissão Eleitoral 
designada pelo Presidente do CDC, conforme procedimentos estabelecidos neste RI, no capítulo 
relativo às eleições. Havendo até cinco candidatos a eleição será por aclamação.  

Art. 50 Os Conselheiros Transitórios serão eleitos por AG, conforme previsto neste 
Estatuto e no RI, para mandato de dois anos, admitidas reeleições.  

§ 1º Os Associados Efetivos interessados em integrar o CDC, se estiverem em dia com 
suas obrigações previstas neste Estatuto, poderão formalizar sua candidatura, por meio de 
requerimento específico encaminhado ao Presidente do CDC e entregue na Secretaria da DAdm, até 
o último dia útil de agosto dos anos ímpares. 

§ 2º No caso de haver número igual ou inferior a 5 (cinco) candidatos a Conselheiro 
Transitório, estes serão eleitos por aclamação pela AG constituída para as eleições em questão. 

§ 3º Caso haja mais de 5 (cinco) candidatos inscritos, serão considerados eleitos os 5 
(cinco) candidatos mais votados em escrutínio secreto realizado em AG constituída para as eleições 
em questão. 

§ 4º Para os demais casos, a votação será realizada da maneira mais apropriada, a critério 
do Presidente da AG. 

§ 5º Em todos os casos, deverão ser adotados procedimentos para assegurar que 
participem da votação somente os Associados Efetivos em dia com as suas obrigações. 

§ 6º Conforme consta do Estatuto da AVCFN, a tomada de decisão da AG será por 
unanimidade ou por maioria simples de votos dos presentes, cabendo ao seu Presidente a decisão 
nas hipóteses de empate. 

Art. 51 Serão desencadeadas pela DAdm, para  a realização de AG, as providências a seguir 
descritas. 

I – Confirmar o local para realização da AG e fazer os contatos necessários para sua 
utilização, incluindo ligações com OM quanto ao trânsito de Associados e convidados. 

II – Caso esteja prevista a participação do ComGerCFN, confirmar com o gabinete do 
CGCFN a data disponível, oferecendo como alternativas as opções apropriadas à AVCFN. 

III – Verificar se as condições do local atendem as necessidades para a AG em questão, 
providenciando o que precisar em termos de meios audiovisuais, cadeiras, sanitários, água e, se for 
o caso, local e meios para confraternização. 

IV – Elaborar e expedir o Edital de Convocação com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, especificando a pauta constante da Ordem do Dia. 

V – Caso haja assunto a ser debatido que envolva necessidade de registro da Ata em 
cartório, o Edital de Convocação deverá ser publicado em jornal de grande circulação, obedecido o 
prazo constante do Inciso anterior. 

VI – O Edital deverá ser afixado na Secretaria, na Sede da AVCFN e encaminhado ao 
Presidente do CDC e aos Presidentes Regionais, para divulgação no âmbito do CDC e das 
SR/NISR, respectivamente. Além disso, será colocado no Site da AVCFN e, havendo tempo 
disponível, será publicado no Jornal “O Veterano”. 

VII – No caso de Sessões Solenes, o Presidente da DAdm encaminhará ao Presidente do 
CDC o roteiro da Cerimônia 

Art. 52 Providências para a realização da AG. 
I – Na véspera e no dia da AG, com a devida antecedência, os integrantes da Secretaria 

deverão verificar se todas as providências necessárias para a realização da AG foram cumpridas e, 
se preciso for, adotar os procedimentos para resolver questões pendentes, informando ao Vice-
Presidente. 

II – Os integrantes da Secretaria e os Diretores designados pelo Presidente para atuarem 
como comissão de recepção deverão estar no local previsto para a realização da AG com pelo 
menos 1 (uma) hora de antecedência. 
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III – O Segundo-Secretário da DAdm providenciará o “Livro de Presenças” e solicitará 
aos Associados a assinatura do mesmo, por ocasião da chegada, para determinar a quantidade de 
Associados Efetivos presentes, a fim de verificar o cumprimento das condições relativas ao quorum 
para que a AG seja considerada legalmente instalada, conforme previsto no art. 32 do Estatuto da 
AVCFN. 

IV – Os integrantes da Secretaria deverão estar em condições de verificar se os 
Associados Efetivos presentes estão em pleno gozo de seus direitos, inclusive quanto ao tempo 
mínimo de 18 (dezoito) meses como Associado Efetivo e a situação quanto às obrigações 
financeiras junto à AVCFN, para, conforme previsto no Estatuto da AVCFN, participar de 
votações.   

V – Na hora fixada no Edital de Convocação para o início da AG, o Segundo- Secretário 
participará ao Presidente a quantidade de Associados Efetivos presentes, para que a AG seja 
considerada legalmente instalada, conforme previsto no art. 32 do Estatuto da AVCFN, ou seja, 
presença de pelo menos 1/3 (um terço) dos Associados Efetivos em pleno gozo de seus direitos. 

VI – Caso no horário previsto não estejam presentes pelo menos 1/3 (um terço) dos 
Associados Efetivos em pleno gozo de seus direitos, haverá uma segunda verificação, depois de 
passados 30 (trinta) minutos em relação à hora fixada no Edital de Convocação para o início da AG, 
quando o Segundo-Secretário participará ao Presidente a quantidade de Associados Efetivos 
presentes. Será então iniciada a AG, com a presença de qualquer número de Associados Efetivos 
em pleno gozo de seus direitos, conforme o Inciso II do art. 32 do Estatuto da AVCFN. 

Art. 53 Para o início da AG, serão adotados os procedimentos a seguir descritos.  
§ 1º O Mestre de Cerimônia anunciará o motivo da AG e convidará os presentes para o 

canto do Hino Nacional Brasileiro. 
§ 2º Organização da Mesa para dirigir os trabalhos. 

I – A AG será presidida pelo ComGerCFN, se estiver presente, visto ser o Presidente de 
Honra da AVCFN. 

II – Não estando presente o ComGerCFN, a AG será presidida por uma das seguintes 
autoridades, na ordem indicada: Presidente do CDC; Vice-Presidente do CDC; Presidente da 
DAdm; Vice-Presidente da DAdm; Diretor da DAdm com matrícula mais baixa. Nas AG previstas 
para apreciação de contas e relatório anual de atividades e apresentação da proposta orçamentária, 
observar o disposto no art. 43, § 2°, inciso I deste RI. 

III – O Presidente da AG convocará os demais integrantes da Mesa, convidando um 
deles para ser o secretário da AG. 

IV – O Mestre de Cerimônia será o Primeiro-Secretário da DAdm ou o Segundo-
Secretário da DAdm. Se nenhum dos dois estiver presente, o Presidente da AG convidará um dos 
Associados Efetivos para atuar como Mestre de Cerimônia. 

§ 3º Após a constituição da Mesa, o Presidente da AG determinará o início dos trabalhos.  
§ 4º Em seguida, com os presentes ainda de pé, serão homenageados, com a leitura de seus 

respectivos nomes, o Patrono Excelso, o Associado Excelso e o Patrono da AVCFN. A seguir serão 
citados os Associados falecidos desde a realização da última AG/Sessão Solene, cumprindo-se 
então um minuto de silêncio em reverência aos mesmos.  

§ 5º Os trabalhos serão conduzidos de acordo com a pauta prevista na convocação da AG. 
No caso de Sessão Solene, deverá ser prevista a oportunidade para o Presidente da AG fazer uso da 
palavra antes da execução dos procedimentos finais da AG. 

§ 6º Após haver sido cumprida a pauta prevista, serão executados os procedimentos a 
seguir descritos. 

I – Canto da canção “Na Vanguarda”. 
II – Hurras ao Brasil, à Marinha do Brasil, ao Corpo de Fuzileiros Navais e à Associação 

de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. 
III – Encerramento da AG pelo seu Presidente. 
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§ 7º As despesas para realização das AG serão custeadas com recursos previstos no 
Orçamento Anual aprovado pelo CDC e, se necessário, com recursos adicionais, propostos pelo 
Presidente da DAdm e autorizados pelo Presidente do CDC. 

 
CAPÍTULO VII 

DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO 
 
Art. 54 O CDC reunir-se-á ordinariamente nas situações a seguir descritas. 

I - Anualmente, na segunda quinzena de setembro, para analisar e aprovar, se for o caso, 
a prestação de contas do exercício financeiro encerrado em 31 de agosto e a Proposta Orçamentária 
para o ano fiscal seguinte, para posterior apreciação pela AG. 

II - De dois em dois anos, até o último sábado do mês de novembro dos anos ímpares, a 
fim de eleger e empossar os componentes de sua Mesa-Diretora para os dois anos seguintes. 

III - Periodicamente para examinar os balancetes financeiros da DAdm e aprová-los ou 
não.  

Art. 55 Os procedimentos previstos para instalação, realização, tomada de decisão e votação 
previstos para as AG neste RI serão aplicados, no que couber, às reuniões do CDC. 

Art. 56 O(s) Conselheiro(s) Efetivo(s) ou Transitório(s) eleito(s) para Diretoria 
Administrativa (DAdm ou DAdmR) será(ao)  licenciados do CDC por ocasião da posse da Diretoria 
a que pertencer, devendo ser reintegrados ao CDC quando deixar de integrar a citada Diretoria.  

 
CAPÍTULO VIII 

DOS PODERES DE ÂMBITO REGIONAL 
 

Art. 57 Os poderes de âmbito regional atuam, na respectiva jurisdição, no que couber, da 
mesma forma que os poderes de âmbito nacional, salvo as prerrogativas especificadas no Estatuto e 
neste RI. 

§ 1º Por ocasião da ativação de cada SR/NISR será estabelecida sua jurisdição. 
§ 2º A jurisdição de cada SR já existente por ocasião da aprovação deste RI será ratificada 

por NIC do Presidente Nacional, previamente apreciada pela Mesa Diretora do CDC. 
§ 3º As atribuições e prerrogativas mencionadas neste RI para o Presidente do CDC e para 

o CDC aplicam-se também, respectivamente, para os Presidentes de CF e para os CF, nas 
respectivas áreas de jurisdição, no que couber, salvo quando explicitado que seja atribuição ou 
prerrogativa exclusiva do Presidente do CDC ou do CDC ou quando, pelo texto, ficar claro que não 
é aplicável. 

Art. 58 Para criação de SR/NISR deverão ser seguidos os procedimentos a seguir descritos.  
I – Um grupo de Associados Natos residentes em determinada região encaminhará à DAdm 

uma proposta de criação de SR/NISR. 
II – A proposta deve incluir: relação dos Associados Natos interessados em ativar a 

SR/NISR, jurisdição e domicílio da SR, organização inicial da DAdmR e voluntários para constituir 
a primeira DAdmR e o primeiro CF.  

III – A organização inicial da DAdmR deverá incluir, pelo menos: Presidente, Vice-
Presidente, Secretário, Tesoureiro, Diretor de Patrimônio e Diretor Social. O cargo de Vice-
Presidente poderá ser acumulado com outro cargo da Diretoria. Os demais cargos previstos na 
estrutura da Direção Nacional poderão ser ativados de acordo com as necessidades e as 
disponibilidades de pessoal. 

IV – O CF inicial deverá ser constituído por pelo menos 3 (três) Associados, que não 
sejam integrantes da DAdmR, e deverá contar com uma Mesa Diretora composta por Presidente, 
Vice-Presidente e Secretário.  
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V – Os cargos de Presidentes da DAdmR e do CF e Vice-Presidente da DAdmR 
somente poderão ser exercidos por Membros  Natos, conforme estabelecido no Estatuto. 

VI – Com base na proposta, o Presidente Nacional designará um grupo de trabalho, que 
poderá ser chefiado pelo próprio Presidente, para realizar um levantamento das condições locais, 
verificando os dados apresentados na proposta, o relacionamento com autoridades locais, civis e 
militares, e a existência de OM, da Marinha ou de outras Forças, bem como de Associações 
congêneres. Este levantamento constará de relatório a ser encaminhado ao CDC, com parecer do 
Presidente Nacional, ouvida a DAdm. 

VII – Aprovada a criação da SR ou NISR, conforme o efetivo mínimo de Associados 
previsto no Estatuto, o Presidente do CDC convocará uma AR, por meio de edital, para escolher e 
empossar a primeira DAdmR e o primeiro CF. As posses seguintes da Diretoria e do CF serão 
presididas pelo Presidente Nacional. 

VIII – A AR constante do inciso anterior será presidida pelo Presidente do CDC e 
contará com a presença de representação da DAdm e pelo menos metade mais um dos Associados 
relacionados na proposta de criação da SR/NISR. 

IX – O Edital de Convocação da primeira AR para a criação da SR ou NISR será 
formulado pela Secretaria da Direção Nacional e publicado em jornal de grande circulação do local 
onde será instalada a SR/NISR, com custos a serem pagos pela Direção Nacional. O registro da Ata 
da Assembléia, acompanhada do original do Edital e da Portaria de Criação, esta firmada pelo 
Presidente do CDC, será feito em Cartório do local onde funcionará a SR/NISR, com custos pagos 
pela Direção Nacional. Instalada a SR/NISR, os demais custos correrão por conta da DAdmR. 

X – Tendo em vista que a primeira DAdmR e o primeiro CF serão propostos pelos 
próprios Associados interessados na criação da SR/NISR, sua escolha será por aclamação e serão 
empossados durante a AR constituída para criação da SR/NISR, para um mandato de 2 (dois) anos, 
contados a partir da data de posse. 

XI – Os procedimentos para o registro em Cartório serão informados pela Secretaria da 
Direção Nacional, bem como para a abertura de conta corrente bancária para a movimentação 
financeira da SR ou NISR, sendo conveniente a manutenção do mesmo banco usado pela Direção 
Nacional, para facilitar as transferências de recursos.  

Art. 59 As SR/NISR serão denominadas conforme o nome da cidade sede, mesmo que tenha 
jurisdição em vários municípios, podendo, ainda, possuir denominação que caracterize a região 
abrangida pela sede e outros municípios. 

§ 1º A denominação formal terá a seqüência “AVCFN SR ‘nome da cidade sede ou da 
região’”, conforme os exemplos a seguir citados. 

I – “AVCFN SR LADÁRIO”, SR com sede em Ladário, podendo ou não abranger 
outros municípios. 

II – “AVCFN SR PANTANAL”, SR com sede em qualquer município da região do 
Pantanal, desde que abrangendo mais de um município daquela região. 

III – “AVCFN NISR TABATINGA”, NISR com sede em Tabatinga. 
§ 2º A denominação fará parte da proposta de ativação da SR/NISR, cabendo ao 

Presidente do CDC a aprovação da denominação.  
§ 3º No caso de fusão de duas ou mais SR/NISR, a nova denominação será definida pelo 

Presidente do CDC, ouvidas as propostas dos Presidentes das DAdmR participantes do processo. 
§ 4º Em cada município só poderá haver uma SR/NISR da AVCFN. 

Art. 60 As AR, constituídas pelos Associados Efetivos registrados em cada SR/NISR, 
cumprirão, no âmbito da respectiva SR/NISR, o papel da AG no âmbito nacional. 

§1º As AR serão a instância máxima no âmbito da respectiva SR/NISR. 
§ 2º Eventualmente, caso alguma decisão de uma AR, na avaliação de pelo menos 1/3 (um 

terço) dos Associados Efetivos daquela SR/NISR que compareceram à AR, esteja vinculada a 
indícios de ilegalidade ou de contrariedade às normas vigentes no âmbito da AVCFN, previstas no 
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seu Estatuto, neste RI ou nas NIC, poderá ser encaminhado recurso da decisão ao Presidente do 
CDC. 

I – O recurso poderá ser encaminhado pelo Presidente do CF ou da DAdmR ou mesmo 
por um dos integrantes do grupo discordante da decisão, devendo ser entregue cópia do recurso ao 
Presidente da AR, ao Presidente do CF e ao Presidente da DAdmR. 

II – No recurso deverão ser apontados a decisão contestada e os indícios que justificam o 
recurso, devidamente comprovados com a documentação pertinente, incluindo cópia da ata da AR, 
além de uma relação dos Associados integrantes do grupo discordante, com as respectivas 
assinaturas e identificação. 

§ 3º O Presidente do CDC, até 5 (cinco) dias úteis, após haver tomado conhecimento do 
recurso, informará o ocorrido ao Presidente da AR que teve a decisão questionada e solicitará que o 
mesmo apresente, em até 15 (quinze) dias úteis, uma explicação para o ocorrido, indicando de 
forma clara e documentada a defesa em relação aos pontos contestados no recurso. 

§ 4º O Presidente do CDC, ouvida a Mesa Diretora do CDC, arbitrará a questão, adotando 
as providências decorrentes para implementar sua decisão, no mais curto espaço de tempo possível. 

Art. 61 A AR será presidida pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do CF, cabendo-lhe a 
decisão nas hipóteses de empate. Não estando presentes os componentes citados, a Presidência da 
AR será exercida pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente da DAdmR. Caso nenhum destes 
componentes esteja presente, caberá ao Diretor da DAdmR com matrícula mais baixa presidir a AG. 

§ 1º Quando presente, o ComGerCFN será convidado para presidir os trabalhos da AR, 
visto ser o Presidente de Honra da AVCFN. 

§ 2º Não estando presente o ComGerCFN e estando presente o Presidente do CDC, este 
será convidado para presidir os trabalhos da AR, tendo em vista que se trata de dirigente de nível 
nacional a quem cabe, inclusive, presidir as AG. 

§ 3º Não estando presente o ComGerCFN nem o Presidente do CDC e estando presente o 
Presidente Nacional, este será convidado para presidir os trabalhos da AR, tendo em vista que se 
trata de dirigente de nível nacional. 

Art. 62 As AR reunir-se-ão ordinariamente: 
I - anualmente, na última semana de setembro, para tomar conhecimento do relatório de 

atividades da SR/NISR ocorridas durante o último ano fiscal e aprovar a prestação de contas do 
exercício financeiro encerrado em 31 de agosto e a Proposta Orçamentária para o ano fiscal 
seguinte, compreendido do dia 1º de setembro até 31 de agosto, previamente apreciadas pelo CF. 
Caso seja verificada alguma discrepância, a mesma deverá ser sanada e tempestivamente informada 
à DAdm, para que seja corrigida a tempo de ser apresentada na AG correspondente; e 

II – a cada dois anos após a ativação da SR/NISR, na primeira semana do mês que 
completar os dois anos de mandato, independentemente de ser ano par ou ímpar, para empossar os 
componentes do CF e da DAdmR, eleitos diretamente quando houver mais de uma chapa, ou eleger 
por aclamação e empossá-los quando houver apenas uma chapa, além de atender o previsto no 
inciso I deste artigo. 

Art 63 Os CF, constituídos por pelo menos 3 (três) Associados que não sejam integrantes da 
DAdmR, serão eleitos pelas respectivas AR e cumprirão, no âmbito da SR/NISR, o papel do CDC, 
no que diz respeito à fiscalização das contas da DAdmR, além de participar de processos de punição 
e outros atos da DAdmR, conforme previsto neste RI e no Regulamento da SR/NISR. 

§ 1º O CF contará com uma Mesa Diretora composta por Presidente, Vice-Presidente e 
Secretário.  

§ 2º O CF poderá ligar-se diretamente com a DAdm ou com a Mesa Diretora do CDC, 
neste último caso mantendo a DAdm informada, dependendo do assunto a ser tratado. Em ambos os 
casos, deverá informar a DAdmR sobre o assunto tratado com os elementos organizacionais citados. 

Art. 64 As DAdmR constituem o órgão executivo e coordenador da AVCFN no âmbito de 
cada SR/NISR, cumprindo o papel da DAdm e atuando como sucursais desta, no que couber. 
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Art. 65 As DAdmR serão eleitas pelas respectivas AR, podendo adequar sua estrutura 
organizacional às peculiaridades regionais. A constituição mínima da Diretoria consta do art. 56, 
inciso III deste RI.  

§ 1º As atribuições dos componentes das DAdmR serão as mesmas previstas para os 
integrantes da DAdm, fazendo-se as adaptações necessárias, no que couber, devendo ser definido a 
que setor da estrutura organizacional caberão as atribuições pertinentes a setores não previstos na 
DAdmR. 

§ 2º A estrutura organizacional e as atribuições dos componentes da DAdmR e deverão 
constar do Regulamento ou de NIC aprovados pelo CF respectivo. 

Art. 66 Cada DAdmR fará a gestão financeira da respectiva SR/NISR de acordo com o 
Estatuto, este RI e o respectivo Regulamento, devendo cumprir os procedimentos de prestação de 
contas estabelecidos nos citados documentos normativos. 

§ 1º As SR/NISR receberão recursos repassados pela DAdm, relativos às mensalidades, e 
poderão contar com doações, receita de venda de material da AVCFN e aplicações financeiras dos 
seus recursos.  

§ 2º As receitas previstas no parágrafo anterior serão aplicadas de acordo com orçamento 
anual elaborado pela DAdmR e aprovado pelo respectivo CF, a quem cabe fiscalizar o cumprimento  
do orçamento e a legalidade das contas da SR/NISR. 

 
CAPÍTULO IX   

  DAS ELEIÇÕES 
 

Art. 67 As eleições no âmbito da AVCFN serão realizadas por meio de voto secreto. 
§ 1º Serão considerados vencedores da eleição para Conselheiro Transitório os candidatos 

que obtiverem as maiores votações individuais entre os candidatos concorrentes e, para a DAdm ou 
para a Mesa Diretora do CDC, a chapa que obtiver a maior votação entre as chapas concorrentes.  

I – Caso haja empate entre candidatos a Conselheiro Transitório, será considerado 
vencedor quem tiver número de matrícula na AVCFN mais baixo. 

II – Caso haja empate entre chapas nas eleições para DAdm ou Mesa Diretora do CDC, 
será considerada vencedora a chapa cujo candidato a Presidente tiver número de matrícula na 
AVCFN mais baixo. 

§ 2º As votações para Conselheiro Transitório e para a DAdm serão realizadas no 
município do Rio de Janeiro e nos municípios sedes de SR/NISR. 

I – A votação em cada município sede de SR/NISR será realizada em data anterior à data 
prevista para a votação no município do Rio de Janeiro. 

II – Os votos oriundos das SR/NISR serão juntados aos votos coletados no município do 
Rio de Janeiro, sendo misturados antes da apuração, assegurando assim não serem revelados os 
resultados parciais e consequentemente o sigilo do voto. 

III – Os Associados pertencentes às SR/NISR votarão somente na respectiva sede. 
§ 3º As votações para a Mesa Diretora do CDC serão realizadas no município do Rio de 

Janeiro. 
Art. 68 As eleições no âmbito da AVCFN serão conduzidas por Comissões Eleitorais (CE), 

sendo uma para a eleição da DAdm e dos Conselheiros Transitórios e outra para a Mesa Diretora do 
CDC. 

I – A CE terá a seguinte constituição para eleição de Conselheiros Transitórios e DAdm: 
- 3 (três) Conselheiros Efetivos, um deles Presidente da CE, e 2 (dois) Associados 

Efetivos, designados pelo Presidente do CDC, ouvido o CDC em reunião extraordinária; 
- 3 (três) representantes de cada SR/NISR, propostos pelos CF e aprovados pelo 

Presidente do CDC, que constituirão Comissão Eleitoral Local da cada SR/NISR, um deles 
designado Secretário; 
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- 1 (um) fiscal de cada chapa inscrita, indicado pela mesma por ocasião da 
apresentação do requerimento de inscrição da candidatura, não podendo fazer parte de chapa 
inscrita. A indicação de fiscal é obrigatória para acompanhar os trabalhos junto à CE no Rio de 
Janeiro e facultativa nas SR/NISR. 

II – Para eleição da Mesa Diretora do CDC a CE será constituída por três Conselheiros 
Efetivos, designados pelo Presidente do CDC, ouvido o CDC em reunião extraordinária, e um 
representante de cada chapa inscrita, indicado pela mesma, por ocasião da apresentação do 
requerimento de inscrição da candidatura, devendo este representante ser Conselheiro Efetivo que 
não faça parte da chapa inscrita. 

III – A votação em cada município sede de SR/NISR, relativa às eleições para 
Conselheiros Transitórios e DAdm, será conduzida pela Comissão Eleitoral Local. 

IV – As chapas inscritas para a eleição da DAdm poderão indicar um fiscal em cada 
SR/NISR, para acompanhar os trabalhos da Comissão Eleitoral Local. 

§ 1º A CE, exceto os representantes das chapas concorrentes, será designada até 5 (cinco) 
dias úteis antes do prazo previsto para a inscrição de concorrentes, por Portaria do Presidente do 
CDC, devendo sua designação ser amplamente divulgada no âmbito da AVCFN. 

§ 2º A CE, exceto os representantes das SR/NISR, deverá se reunir até o primeiro dia útil 
após o prazo previsto para a inscrição de concorrentes, para receberem as orientações do Presidente 
do CDC e adotar as providências iniciais necessárias ao seu funcionamento. 

I – Nesta primeira reunião, o Presidente da CE, ouvida a CE, escolherá o Secretário da 
CE, cargo este que não pode ser exercido por fiscal de chapa. 

II – Nesta primeira reunião serão, também, definidas e divulgadas as instruções relativas 
à eleição. 

III – Os candidatos a Presidente de Mesa Diretora e Presidente da DAdm poderão 
comparecer a esta reunião, sem participação nas discussões e decisões, podendo, se necessário, 
orientar o fiscal da respectiva chapa sobre sua posição nos assuntos tratados. 

§ 3º A CE contará com o apoio da Secretaria do CDC e da Secretaria e da Tesouraria da 
DAdm, que proverão todo apoio administrativo e logístico solicitado, após autorização do 
Presidente do CDC ou do Presidente da DAdm, conforme o apoio solicitado. 

§ 4º A CE poderá contar com Associados Efetivos voluntários como auxiliares para 
execução das tarefas. 

Art. 69 A Comissão Eleitoral terá as atribuições específicas a seguir descritas, para a 
condução da eleição, no Rio de Janeiro e nos municípios sedes de SR/NISR, além daquelas julgadas 
pertinentes para assegurar que a eleição transcorra com tranquilidade e lisura. 

I – Verificar a existência e quantidade de inscrições de candidatos a Conselheiro 
Transitório e de chapas para a DAdm ou de chapas para Mesa Diretora do CDC, para definir se 
haverá votação ou se a eleição se dará por aclamação. 

II – Conferir, com o apoio das Secretarias do CDC e da DAdm, se os candidatos 
preenchem os requisitos previstos no Estatuto da AVCFN, podendo o fiscal da chapa substituir, em 
até 3 (três) dias úteis, o Associado integrante da mesma que não preencher o requisito, ouvido o 
candidato a Presidente da respectiva chapa. 

III – Elaborar e divulgar as instruções detalhadas para a eleição, na sua primeira reunião, 
incluindo o calendário de atividades, local de votação e procedimentos para votação e apuração. 

IV – Conduzir o processo de votação, adotando as medidas necessárias para que os 
Associados que se apresentem para votar sejam devidamente orientados sobre todo o processo e o 
executem com tranquilidade, sem interferências de candidatos ou fiscais de chapas. 

V – Com o apoio da Secretaria da DAdm e das DAdmR, verificar se os Associados que 
se apresentarem para votar estão habilitados para participar do processo eleitoral. 
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 VI – Elaborar o Relatório da Eleição, mencionando se houve votação ou se foi por 
aclamação, descrevendo como transcorreu a eleição e o resultado da mesma, além de outros tópicos 
julgados pertinentes, anexando a relação dos Associados que participaram da votação. 

VII – A CE reunir-se-á até o segundo dia útil após a eleição para elaborar e aprovar o 
Relatório da Eleição, registrando em ata específica sua aprovação e o resultado da eleição. 

Art. 70 Para as votações nos municípios sedes de SR/NISR serão adotados os procedimentos 
a seguir descritos. 

I – Instruções específicas para a votação nas sedes das SR/NISR serão, com a 
antecedência devida, remetidas pela CE aos representantes da SR/NISR, que, apoiados pelo 
Presidente Regional e pelo Presidente do CF, darão ampla divulgação para os Associados da 
SR/NISR.  

II – A DAdmR providenciará o local e os meios necessários à realização da votação, em 
coordenação com a CE Local e fiscais das chapas inscritas, se houver. 

III – No dia da votação, a Comissão Eleitoral Local conduzirá a votação. 
IV – Terminada a votação, os votos serão retirados da urna, sem que seja feita a 

apuração dos mesmos, e serão colocados em envelope ou recipiente apropriado, que será lacrado, 
procedimentos estes realizados na presença dos integrantes da Comissão Eleitoral Local e dos 
fiscais das chapas inscritas, se houver.  

V – Será redigida uma ata, descrevendo como transcorreu a eleição e anexando a relação 
dos Associados que participaram da votação. 

VI – O material da votação, ou seja, os votos em envelope lacrado, a ata da votação com 
a relação dos Associados que participaram da votação e outros documentos pertinentes, será 
remetido para a DAdm, no Rio de Janeiro, pelo correio, correspondência tipo “AR” ou Sedex, ou 
por outro meio apropriado e seguro, que o entregará à CE. 

VII – Após o término da votação no município do Rio de Janeiro, por ocasião da 
apuração, os envelopes ou recipientes contendo os votos das SR/NISR serão abertos pela CE, que 
conferirá se houve ou não adulteração no lacre correspondente, sendo então estes votos misturados 
aos votos oriundos do município do Rio de Janeiro. 

Art. 71 Para as eleições dos componentes de CF e de DAdmR serão cumpridos, no que 
couber, os procedimentos previstos no Estatuto e neste RI para eleição da DAdm, devendo cada 
chapa da eleição para CF indicar a constituição da respectiva Mesa Diretora. 

§ 1º As chapas constituídas para participar de eleições para CF e para DAdmR não serão 
vinculadas entre si, podendo, inclusive, haver mais de uma chapa para eleições de DAdmR e apenas 
uma para CF e vice-versa. 

§ 2º Em caso excepcional, conforme previsto no Estatuto, ouvido o CDC, a SR/NISR 
poderá eleger apenas o Presidente Regional e o CF respectivo, sendo os demais componentes da 
DAdmR indicados pelo Presidente Regional eleito. 

I – Nestes casos, os demais componentes, indicados pelo Presidente Regional eleito, 
serão submetidos à aprovação do CF, que poderá não aceitar determinado integrante, devendo, 
então, o Presidente Regional eleito indicar outro Associado para o citado cargo, até obter a 
aprovação do CF. 

II – Eventuais impasses poderão ser resolvidos pela CE, até 5 (cinco) dias após a eleição. 
III – Caso não seja resolvido, o assunto será encaminhado pela CE ao Presidente do 

CDC, em até 10 (dez) dias. 
IV – O Presidente do CDC, ouvida a Mesa Diretora, arbitrará a questão em até 5 (cinco) 

dias após tomar conhecimento do fato. 
Art. 72 As despesas com as eleições e com as Cerimônias de posse serão custeadas com 

recursos extra orçamentários, autorizados pelo Presidente do CDC.     
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CAPÍTULO X 
DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA 

 
Art. 73 O patrimônio da AVCFN é constituído por seus direitos, bens e valores, produtos de 

doação, contribuição de Associados e de terceiros e aplicações financeiras, administrados 
diretamente pela DAdm ou pelas DAdmR com o zelo e o cuidado devidos. 

Parágrafo único. Será aplicado aos bens móveis e imóveis cedidos por empréstimo, 
comodato ou outro instrumento jurídico à AVCFN o mesmo tratamento dispensado ao seu próprio 
patrimônio, inclusive no que diz respeito a inventário e a documentação para prestação de contas, 
nos quais serão incluídos com as observações pertinentes à cessão. 

Art. 74 A Diretoria de Patrimônio da DAdm conduzirá a administração dos bens móveis e 
imóveis da AVCFN e manterá arquivo com a documentação pertinente. 

§ 1º – O Inventário de Bens Móveis e Imóveis da AVCFN será elaborado no prazo de 30 
(trinta) dias após início da vigência deste RI, discriminando os bens móveis e imóveis da AVCFN 
sob responsabilidade da DAdm e de cada DAdmR, indicando valor de cada item. 

I – O valor de cada item deve ser o constante do documento que formaliza a aquisição 
do mesmo.  

II – Os bens adquiridos anteriormente à vigência deste RI e que não tenham documento 
que comprove seu custo de aquisição deverão ser lançados com o valor estimado de mercado. 

§ 2º Os bens móveis e imóveis existentes nas SR/NISR serão administrados pelas 
respectivas DAdmR, cabendo à Diretoria de Patrimônio da DAdm o acompanhamento da situação 
dos mesmos, por meio de cópia dos inventários, enviados pelas DAdmR à DAdm, anualmente, na 
primeira quinzena de setembro, relativo ao exercício fiscal findo em 31 de agosto. 

§ 3º A inclusão de bens móveis e imóveis no inventário será registrada em documento 
específico, regulado em NIC, que indicará a origem do bem, se aquisição, doação, comodato ou 
outra situação, o valor e outras informações pertinentes. 

§ 4º A exclusão de bens móveis e imóveis do inventário será registrada em documento 
específico, regulado em NIC, que indicará o motivo da retirada do inventário, a destinação e outras 
informações pertinentes.  

§ 5º Os documentos citados nos § 3º e 4º deste art. serão certificados pelo Diretor de 
Patrimônio e pelo Primeiro-Tesoureiro e aprovados pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente, 
devendo ser mantidos em arquivo por pelo menos 5 (cinco) anos. 

§ 6º Mensalmente será elaborado pela DAdm e pelas DAdmR um Demonstrativo Mensal 
de Variação Patrimonial, conforme modelo estabelecido em NIC, registrando as inclusões e 
exclusões de bens móveis e imóveis no Inventário. 

Art. 75 A aquisição de instalações por parte da DAdm ou das DAdmR deverá ser precedida 
de proposta encaminhada ao CDC, incluindo a descrição do imóvel, localização, situação jurídica, 
as condições de pagamento e a origem dos recursos necessários. As propostas das DAdmR serão 
encaminhadas ao CDC via DAdm, que emitirá parecer,  em até 30 (trinta) dias úteis, contados a 
partir da data de chegada da proposta na DAdm. 

Art. 76 Os recursos financeiros da AVCFN serão mantidos em instituições nacionais e seu 
patrimônio será todo mantido no território nacional, exceto o material necessário para apoiar 
comitivas em viagens representativas da AVCFN ao estrangeiro, mediante autorização do 
Presidente Nacional ou de Presidente Regional. 

§ 1º Os recursos financeiros serão depositados em contas correntes de bancos que 
funcionem regularmente no Brasil, podendo ser mantida parcela em espécie, com valor a ser 
estabelecido pelo Presidente Nacional, para despesas correntes. Os Presidentes Regionais 
procederão da mesma forma. 

§ 2º O emprego dos recursos do Fundo de Reserva dependerá de autorização do 
Presidente do CDC, ouvida a Mesa Diretora do CDC. Estes recursos deverão ser mantidos em 
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aplicações financeiras, propostas exclusivamente pelo Presidente Nacional e aprovadas pelo 
Presidente do CDC. As DAdmR, caso disponham de Fundo de Reserva, procederão da mesma 
forma, cabendo ao CF exercer o papel do CDC. 

§ 3º Os recursos financeiros previstos no Orçamento Anual da AVCFN serão geridos 
pelo Presidente Nacional e pelos Presidentes Regionais, podendo ser mantidos em contas correntes 
ou em aplicações financeiras até sua efetiva utilização. Para facilitar a movimentação de recursos 
entre a Direção Nacional e as Direções Regionais é conveniente que as contas fiquem no mesmo 
Banco eleito pela Administração Nacional.  

§ 4º Mensalmente o Tesoureiro apresentará à DAdm a situação financeira da AVCFN, 
informando, em relação ao mês anterior, as receitas e despesas e o saldo das contas. Estes dados 
serão anexados à ata da reunião da DAdm para divulgação por meio eletrônico ou físico a todos 
Associados. Idênticos procedimentos obedecerão as AR. As reuniões obedecerão a periodicidade 
estabelecida pelas Administrações Regionais. 

Art. 77 A gestão financeira da AVCFN, incluindo orçamento, execução financeira e 
prestação de contas, será realizada em dois níveis, geral e setorial. 

I – O nível geral será relativo à AVCFN como um todo. 
II – O nível setorial será específico para a DAdm e para cada DAdmR, que atuarão como 

unidades gestoras.  
§ 1º No nível geral serão consolidados os dados relativos às receitas da AVCFN como um 

todo, incluindo as decorrentes da aplicação do fundo de reserva e outras aplicações, bem como as 
despesas, ordinárias ou extraordinárias, deste nível, assim considerados os repasses para as unidades 
gestoras, que são a própria DAdm e as DAdmR, e eventuais despesas gerais da AVCFN. Caberá à 
DAdm a gestão do nível geral, com os documentos pertinentes apreciados pelo CDC e aprovados 
por AG Ordinária, no mês de outubro de cada ano.  

§ 2º No nível setorial serão consolidados os dados relativos a cada unidade gestora, 
incluindo os repasses recebidos, as receitas específicas e as despesas de cada uma. Caberá à DAdm 
e às DAdmR a gestão do nível setorial, cada qual dentro da sua esfera de atribuição, com os 
documentos apreciados e aprovados, respectivamente, pelo CDC ou.pelo CF correspondente. 

§ 3º As despesas da AVCFN como um todo, citadas no § 1º deste art., não farão parte do 
orçamento previsto para a DAdm mas, uma vez autorizadas pelo Presidente do CDC, que indicará a 
fonte dos recursos necessários, serão executadas pela DAdm, que fará sua comprovação em 
separado dos balancetes mensais.  

§ 4º Os documentos estabelecidos neste RI para compor a gestão financeira terão sua 
formatação estabelecida por NIC da DAdm. Os resultados financeiros mensais, considerados os 
valores do último mês antecedente ao da reunião, serão divulgados em reunião da DAdm e das 
DAdmR e aos Associados em geral, por meio de quadro de avisos das Secretarias e outros locais e 
em sítio da AVCFN e das SR/NISR na internet 

§ 5º Caso algum Associado queira conhecer algum detalhe ou esclarecer alguma dúvida, 
deverá apresentar solicitação por escrito, endereçada ao Presidente da DAdm ou da DAdmR, que 
providenciará a resposta. Esta solicitação e a resposta correspondente poderão ser também 
divulgadas para os demais Associados. 

Art. 78 O orçamento terá como base as principais receitas da AVCFN, que são as 
mensalidades dos Associados, bem como contribuições financeiras, rendas eventuais, auxílios e 
doações financeiras, rendas decorrentes de aplicações financeiras e outras receitas. 

§ 1º Será repassado para cada DAdmR o valor líquido de receita de mensalidades, 
resultante da receita bruta de mensalidades relativas aos Associados da respectiva jurisdição menos 
as parcelas descritas a seguir. 

I – Parcela de 15% (quinze por cento) da receita bruta da SR/NISR, relativo ao fundo de 
reserva da AVCFN. 
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II – Parcela para cobrir as despesas relativas à arrecadação e outros gastos diversos, 
constituída por 3% (três por cento) da receita bruta de mensalidades da SR/NISR descontadas em 
bilhete de pagamento e 8% (oito por cento) da receita bruta de mensalidades da SR/NISR recolhidas 
por boletos, valores estes destinados à DAdm, para custeio da arrecadação e distribuição das 
receitas das DAdmR. 

§ 2º – Serão repassados para a DAdm os valores a seguir descritos.  
I – Os valores relativos às deduções mencionadas no Inciso II do parágrafo anterior;  
II – O valor líquido de receita de mensalidades dos Associados da sua jurisdição, 

resultante da receita bruta de mensalidades relativas aos Associados da respectiva jurisdição menos 
15% (quinze por cento) da sua receita bruta, relativo ao fundo de reserva da AVCFN. 

§ 3º – Cada unidade gestora terá como receitas específicas, além da receita líquida de 
mensalidades citada nos parágrafos anteriores deste art., as receitas eventuais, decorrentes de 
auxílios, doações, venda de material, aplicações financeiras relativas aos seus recursos específicos e 
outras receitas diversas. 

§ 4º A inclusão ou exclusão de Associados para a cobrança de mensalidades pela PAPEM, 
bem como a confecção de boletos para cobrança de mensalidades ou de outras cobranças são da 
responsabilidade da Secretaria da DAdm (Nacional). Cabe às DAdmR informar à Secretaria da 
DAdm os dados relativos aos Associados sob as suas jurisdições. Os pagamentos por meio de 
boletos serão efetuados na rede bancária autorizada. 

Art. 79 O documento base para o orçamento será a proposta orçamentária, formalizada no 
Mapa de Previsão de Receitas e Despesas, elaborado pela DAdm e apreciado pelo CDC em agosto e 
submetido à AG Ordinária realizada em outubro de cada ano, que, após aprovado, passará a 
constituir, juntamente com o Programa de Despesa Autorizada, o Orçamento Anual da AVCFN. 

§ 1º O Mapa de Previsão de Receitas e Despesas abrange a AVCFN como um todo, 
correspondendo ao primeiro nível de contas, e inclui uma estimativa geral de receitas, de 
recolhimentos ao fundo de reserva e de despesas autorizadas para a DAdm e cada DAdmR. 

§ 2º O Programa de Despesa Autorizada, elaborado pela DAdm e pelas DAdmR e 
aprovado pelo CDC e pelos CF, respectivamente, em agosto, detalha por rubrica o valor previsto no 
Mapa de Previsão de Receitas e Despesas como despesa autorizada para a DAdm e cada DAdmR. e 
constitui o documento base para a gestão financeira da AVCFN, por meio de suas unidades 
gestoras. 

§ 3º Caso a AG altere a proposta orçamentária constante do Mapa de Previsão de Receitas 
e Despesas, elaborado pela DAdm e apreciado pelo CDC, os ajustes deverão ser realizados, 
permanecendo a AG em aberto até a aprovação da proposta orçamentária, cabendo à DAdm fazer as 
modificações decorrentes no Programa de Despesa Autorizada e submetê-lo à aprovação do CDC. 

Art. 80 O Programa de Despesa Autorizada constitui a base para a execução financeira, 
conduzida pela DAdm e pelas DAdmR. 

§ 1º Despesas não previstas cujo valor seja superior ao disponível em rubrica relativa a 
situações extraordinárias poderão ser submetidas à apreciação do CDC, diretamente pela DAdm ou, 
via CF, pelas DAdmR, para que seja empregado, se aprovado, parcela do fundo de reserva.  

§ 2º Eventuais remanejamentos entre as rubricas poderão ser realizados pela DAdm e 
pelas DAdmR, obedecido o limite total do Programa de Despesa Autorizada, fato que deve ser 
informado por ocasião da prestação de contas mensal. 

§ 3º A partir do mês de setembro e até que a proposta orçamentária seja aprovada pela AG, 
a DAdm poderá realizar despesas de custeio mensal no limite de 1/12 (um doze avos) do orçamento 
proposto, devendo casos especiais serem apresentados para apreciação pelo Presidente do CDC. 

Art. 81 As prestações de contas serão realizadas também em dois níveis.   
I – O primeiro, nível geral, no âmbito da AVCFN como um todo, por ocasião da AG 

realizada no mês de outubro para apreciar as contas do exercício findo em 31 de agosto. 
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II – O segundo, nível setorial, mensalmente, relativo às unidades gestoras, DAdm e 
DAdmR, com as contas apreciadas, respectivamente, pelo CDC e pelos CF correspondentes.  

Art. 82 As prestações de contas mensais serão realizadas pela DAdm junto ao CDC e pelas 
DAdmR junto aos respectivos CF, por meio de balancetes que incluirão os documentos a seguir 
descritos. 

I – Demonstrativo Mensal Consolidado de Receitas e Despesas, contendo as receitas, de 
acordo com sua origem, as despesas relativas a grupos de rubricas previstas no Programa de 
Despesa Autorizada e os saldos das contas de gestão e em espécie. 

II – Demonstrativo Mensal de Receitas, indicando, para cada tipo de receita, a origem, o 
valor, os documentos relacionados e outras observações pertinentes. 

III – Demonstrativo Mensal da Execução do Programa de Despesa Autorizada, 
contendo, por rubrica, o valor aprovado para o exercício, o saldo do mês anterior, a despesa no mês 
em questão e o saldo disponível. 

IV – Demonstrativo Mensal das Despesas Efetuadas, contendo, por rubrica, a relação 
das despesas realizadas no período, indicando o destinatário do pagamento, os documentos 
relacionados a cada despesa, como número da fatura ou nota fiscal, número do cheque ou ordem 
bancária e outras observações pertinentes. 

V – Balancete Mensal de cada conta bancária e caixas com recursos em espécie. 
VI – Demonstrativo Mensal de Variação Patrimonial. 

Art. 83 As prestações de contas anuais serão realizadas em duas etapas. 
§ 1º Numa primeira etapa, na segunda quinzena de setembro, a DAdm e as DAdmR 

apresentarão ao CDC e aos CF, respectivamente, demonstrações financeiras anuais, consolidando os 
balancetes mensais e contendo os documentos a seguir relacionados.  

I – Demonstrativo Anual Consolidado de Receitas e Despesas, contendo as receitas, de 
acordo com sua origem, as despesas relativas a grupos de rubricas previstas no Programa de 
Despesa Autorizada e os saldos das contas de gestão e em espécie. 

II – Demonstrativo Anual da Execução do Programa de Despesa Autorizada, contendo, 
por rubrica, o valor aprovado para o exercício, a despesa realizada no ano fiscal e o saldo 
disponível. 

III – Balancete Anual de cada conta bancária e caixas com recursos em espécie. 
IV – Demonstrativo Anual de Variação Patrimonial. 

§ 2º Após aprovação pelos CF, os documentos constantes do parágrafo anterior serão 
remetidos pelas DAdmR à DAdm, ainda em setembro, para, juntamente com os documentos 
aprovados pelo CDC, realizar a consolidação da comprovação no âmbito de toda a AVCFN 

§ 3º Numa segunda etapa, em outubro, a DAdm apresentará à AG Ordinária a prestação de 
contas anual, relativa ao primeiro nível de gestão financeira, abrangendo toda a AVCFN, por meio 
dos documentos a seguir discriminados, que serão previamente apreciados pelo CDC 

I – Demonstrativo de Receita e Despesa da AVCFN. 
II – Demonstrativo da Execução do Programa de Despesa Autorizada da AVCFN. 
III – Balancete Anual Consolidado, para as contas bancárias e caixas autorizados. 
IV – Demonstrativo de Variação Patrimonial da AVCFN. 

 
CAPÍTULO XI 

DA MEMÓRIA DA AVCFN 
 
Art. 84 A “Memória da AVCFN” será constituída pelo acervo de objetos, publicações, 

registros, textos, fotografias e documentos, tanto em meio físico como digital, relativos às 
atividades da AVCFN. 

§ 1º No início de cada ano a Secretaria fará uma seleção dos documentos expedidos no ano 
anterior que possam ter valor histórico, inclusive as versões de Estatutos, Regimentos, 
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Regulamentos, NIC e edições do jornal “O Veterano”, e os encaminhará ao Diretor Cultural, para 
avaliação e posterior encaminhamento ao Presidente, via Vice-Presidente, para aprovação e 
inclusão no acervo da “Memória da AVCFN”. 

§ 2º Procedimento similar será realizado pelas Diretorias, no que diz respeito a objetos, 
publicações, registros, textos, fotografias e documentos, tanto em meio físico como digital, relativos 
às atividades da respectiva Diretoria. 

§ 3º O material aprovado pelo Presidente será então incorporado ao acervo da “Memória 
da AVCFN” pela Diretoria Cultural. 

§ 4º Caberá à DAdm, por meio da Diretoria Cultural, organizar e manter a “Memória da 
AVCFN”, abrangendo o acervo citado no caput deste art. referente à AVCFN como um todo e à 
jurisdição da própria DAdm, cabendo às SR/NISR a responsabilidade no âmbito da respectiva 
jurisdição. 

Art. 85 O “Livro Histórico da AVCFN” conterá, em meio físico ou digital, o registro das 
atividades da AVCFN. 

§ 1º Caberá à DAdm, por meio da Diretoria Cultural, organizar e manter o “Livro 
Histórico da AVCFN”, referente à AVCFN como um todo, à jurisdição da própria DAdm e aos 
principais eventos e atividades das SR/NISR, cuja relevância justifique constar do acervo nacional. 

§ 2º O CDC e as Diretorias Regionais encaminharão à DAdm o material pertinente, 
conforme o Inciso anterior, para inclusão no “Livro Histórico da AVCFN”. 

Art. 86 A “Galeria Memorial dos ex-Presidentes” consiste em registro dos ex-Presidentes da 
DAdm e do CDC, por meio de conjunto de fotografias ou placa com relação nominal, podendo 
dispor, ainda, de objetos, documentos e fotos diversas que registrem contribuições relevantes dos 
mesmos à AVCFN. 

§ 1º A “Galeria Memorial dos ex-Presidentes” será instalada na sede principal da AVCFN. 
§ 2º Nas SR/NISR poderão ser instaladas galerias similares, correspondentes à respectiva 

jurisdição, para os ex-Presidentes das DAdmR e dos CF. 
Art. 87 A DAdm organizará e manterá uma biblioteca no Rio de Janeiro, para uso dos 

Associados e seus dependentes, podendo seu acervo ser compartilhado com SR/NISR ou com OM 
da Marinha. 

§ 1º As SR/NISR organizarão bibliotecas nas respectivas áreas de jurisdição, podendo, 
também estabelecer parcerias com OM ou outras instituições locais visando oferecer oportunidade 
de leitura para os respectivos Associados e dependentes. 

§ 2º As bibliotecas incluirão no seu acervo livros e filmes educativos e recreativos, de 
interesse profissional e de caráter geral, que contribuam para o aprimoramento cultural dos 
Associados e seus dependentes. 

   § 3º A composição das Diretorias Administrativas (DAdm e DAdmR), da Mesa Diretora 
do CDC e dos CF, a partir da aprovação deste RI, serão registradas no Livro Histórico da AVCFN, 
com base nas Atas da AG, devidamente registradas em Cartório. Os registros anteriores poderão ser 
feitos, se houver disponibilidade de documentos ou informações confiáveis. 

 
CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art.88 As SR/NISR existentes apresentarão à DAdm, dentro de 90 (noventa) dias a partir da 

vigência deste RI, a proposta dos respectivos Regulamentos para aprovação. 
§ 1º O Regulamento de SR/NISR estabelecerá o detalhamento do Estatuto e do RI da 

AVCFN no âmbito da SR/NISR, adequando o texto destes documentos às peculiaridades regionais, 
sem, contudo, contrariar qualquer de seus dispositivos. 
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§ 2º A DAdm, após apreciar a proposta de Regulamento de SR/NISR e fazer os ajustes 
que julgar pertinentes, encaminhará ao Presidente do CDC, para aprovação, ouvida a Mesa Diretora 
do CDC. 

Art. 89 O presente RI foi aprovado em 31 de agosto de 2011, pelo Presidente do CDC, ad 
referendum do CDC. 

 
 


