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Art. 19 ,- sdcros pnopnuitÁRïos.são,os clue ad.quÍrlrem Ìrm ou mais títutos
de proprietárlo do B.F.R. e fgrea sdÍnitlclos no quadro socÍaI
na foma estabeleolcÌa neste Reg;rlamento;
Parágrafo únlco - seja qlral fôr.-o nrínero d,e tftrüos possuídos, o. scT0- S$PRIEfl(FIO. sàm*nte terá-w voto nas deliberações sg
etals (farágrafo únlco' Atr.t. 10;'clo Estatuto),.
Art, 2e - Para ser adnj.tido como ScrO BnOrngbdRrO d.everá-o candidato:
a) adlqulrir o títuto de 3ff3RI3E(RIO de acôrcto com o estabeLecJ.- rlo neste Regulanento;
t) ter eonctuta conpatível..com o nível moraL p soçlal do BOlAr0G0;
c) preencher, em i.mpressos fornecldos pelo-B.F;R.J as propo stas
para gócro pnopnrnrÍ$O." para aqul.sigão ao títuto d,e SmPRrg
^
êxilDÁnfOl e presta! as lrrformaçõee conplementabes que fõrem
- gÍdas pela, Conissão d,e $tnd.icânclg; *
ô) apresentar, send.o nenorr auto rLz,ação d,e seu reBresentante J-e-

gali:

e) ter as propostas d,e que trata a,letra trcil itêste artigo aprovg
Parágrafo úntco

-

l.'i:ï*ã;'i-f,illÏlÏii:
":n:ffi:::"*
a
aprová-la
nãol lnde-

quem-çonpete
rrhadta ao Presidlente ôo 30$F0G0j
pendlentennente üe apresentação d,e notlvos.

Alt.

3s

- Para seÌì sócro pnornErÍBïo

não haverá

als ao cornpLetar dlezolto anos d.e ldade.

ou

].inite

d.e J.dadejnas o

direitos socif:$

0s SdcfOn pnOpnfmÁR[OS menores tl.e dtezoito rarros de .1darte telão os ltesngs dtLreltos assegur€rdos) respectlvg
menfe, aos sócios Juvenls e InfantLs,
Art. 4s - Â partir cta dtata.rta aquis$ão tto títuto, o SCIO fmpRlltÍRtO

Paráprafo únlco

-

.pagará mensal.nente a fbt@ de Manutençãop .cuJo valol eerá firg
do pel'o Oonselho Dhetgrj não poctenclo, porénï exceder ee 5ofi (çlnquenta
por cento) a contrlbulgfu nensaL do sóclo Contrlbutnte Sfetlvor

-b
serd obrJeatdrh parg os
0S adnltLdoe a partl-r cle.2 de Juaho de 1964'

Ie - A nlaxa de Xltanutençãotr

SÚC1O6

P39PHIEilÍ3I

pessa a obrlgatorl'edg
2s - No oaso de falecinento cto scro PaoPRrEsÁRro.
(trfnta) dlas após
de ge-paganento da,ÜIl\IÀ DE MAfrÏnnüçÃOr at6 V

a hgnologação cla Panti-Iha.
à usg ,
Art. 5s - 0 atrazo no p?ganento dle 3 (três) oenealicl.acles referentes
rÊ cte Manutçnçáo* acageta:d aó sóÉo Pn0Prf,ErÍRrO a perdta'dte
seus

dlreitos socLals.

- Quando o aéttto con.a ta:ca de Manutençãot atingir l-2. (aoze) mensalÍdactesl' .o .Sgro. PmPËffi$ÁRtO receberá avidentro do
€or Iror e'prlto, para sal-dar seu compromlsso e]'se-não atenctert
terâo seu noprezo ae lg-ctlas.a conta:: cta data do recebJroento do mesrno',

paÉerato únlco

tanbénj por escrine,dlesligado clo quaclrro sociaL; cto que será nottflcattof

to.,

que sollcLtactot ' ea
O odcro pnopRrETlRro derregá, eld.blr, selopre
-qlalquer d,ependtênels. do 3.F.R.7 €ü3 aartefuia 0.e ldentldadlet iun
rt1axa d'e Manutengã1tt' "
tamgnte con o recibo cte qrÉtação con a
está sujelto *o pâg*"nto cla taxa-d'e taní-

art.

ãn

-

O S;;-tmt"d*Anró
. 11a, pelos depencÌentes que

Art. Ie -

grafo únlco
.:
pg

lntticar, na forma

.o"rt. ee

Ârt'

24 e parâ-

Estatuto.

cto

.

CAPÍfIILO ÏT

lqri"iça;r El*Oan g Sransfêrêncla a$: [ít'tos
,,"

69

cle

Sroprletário

:

-

,.0o Conse3.Ìro

Delibe:rativoi nectiante rronost1

dos :rnesmosjr estabelecencto-vantagens Ou
a{st,vincnlarrdo ou Ì:ao o PTol

valor

113:::tn:.Dirltori

restrlgões àS e6lles eeBecí-

'i

(Àrt. 11 clo lstaüuto).

proposta
à*ígo"to'úoino - anrraLnentel o conselho Dellberattvoi raedJ-ante
tÍtutÌo oonseuro Dtretorr.deve{ .ú13r-o.valor dos
patrÍsônlo
Ios ie,pFgPRgtSfRIO; com base no vaLolr tarrbén atuallza6ol üo
--

''
' t 2
D,F.R.
nonLnativosJ pagos en
Ârt. 9c - Os tÍtulos de SFoPRIEEÁ$IO clo'-3.F.R. sãorlnter
vlvoslr otl ncausa
. .moedÌa corrente e trgnsierívels por-atos
ro4teli obserrradas as restriçõls qo Estatuto e clêste $egrúaroe$o'
do Co4selho Del!
Att. Igs - O títìr1o.cte.P80?R13[Á&t0, nedÍante autorlzação
em prestações nensacto

rc""troor poderá eer

pago. de una -a6

tez ou

le-conseeutivas fLladas pelo Oonselho Illretor'
entrega do título-cLe'PBOPRIUfÁ$fO
$ fo - No caso 6e-paganento a-prazor a
dÌo preço2
-rar-se-á- uo-nior.issário comprador após a integralLagáo
por ato-nínter viftcancto.sobrestacto-o,ctireito cle vencla ou transferêncla
a qultaposse ao
Tosü enquanto não ocogel a
ção total ilo nresno.

títrtLo

cte

3nofnfmÍmO; coú

-,'7-

$ ge - 0 adquirente do títrifo a prazo

golz:rvá ctos reepectivos.-

dlreitos

d'e

SúüO pnopnffnÍAnO descle.-gue eatlsfaça os reqÌrisítoe previstos no
DeEstatutor.Beste Regrrlanento e os que foren estiprüados pelo Conselho

].ibçratÍvo.

Art. l-l -

O

adqulrente ao títufo a plazo-qlÌe se'atrazar ÌIo'paganento-

cle

tloze.(12)'nensalid.actes receberá avisol por
do Brazo
escritor para saldar Ëeu coltpromisso êr s-9 não atenclerj clentro
terá o seu none tleede j6-cllas.a contar da data do receblnento $o nesno
rrowerem s!'clo patrfuado cto quactro socialt pe^rdendo as'prestações QBe Já

$llaxa de lúanut"oçaot

atlrrgir

gâsr sem direito a qualguerindenS'zação'
E
--.--^
t:^ruite não-haverá
PR0SRIETÁRIo
de
para
do-títrrto
aquisição
a
Art. 12 plenitude d'e
de 1d,ade, F?p o lrenor _slnente flcará lpvesttdo da
(Arb' 12 {o trstatutO)
seus clireitos ao atlrrgJ.r a naíoridade J.eg91-'
âssÍ'm oon*
tr"ã*".to-úrrr* - Exoãpcronãhentei en èasos espeol-alíssJsosp
ôo Cog
sldelattoË n"fo $nseürc bgetor e dom auálêncla'
transferêncJ'â de seu tíselho Elscalr-Boderá èêr'pernlttdst ao menor' â
trüor gp6s a int'egpal-tzação ile seu valor'

Àrr. tt -

á-rri;;nã"-*" títrrtos d.e PffPRTEúnro-urRIM'só

^concectict.

-"ócios

8itìr1ad,ose

poderá

serc

.?roprÉetárbsï clntfyT": :
iloãos e sobri'nhosJ clesde que

"o"
ÀtLetas para-Ëeus fiÏhos| 'enteadose 'rretosJ
'
rnenores ãe ra'(quatorze) anos àe iôade'
vantagens que
_
J"ra*r.ro *i"o'",, 0s sócios 3RopRïE'rdBÍos-r[rErNItr..arén_a1o
;"--;ã;1, "oo""rllctas,pelo conselJro,-DellberatlvoJ são
- -- . ,
e dle outras que fôren 1nst1Í.sentos do -pagamenio a" iaxa c1'-!&anutenção
cle ídad'ej e-telão os tuídasJ enquanto não atingl-ren fa--(a"uofto) anos
e ÏnfantLsl só 'gicando-i&'
úesos-clireitos;,âesêgurâtlos aôs "Í"1"-l Jrnieals
oonúletarem'18 (dezoito) anos
veeticlosr,cte todos os dLreitos soclâ1si'.ao
'
de ltla(le..
gue
Já'esüeJa LptegraLi'zacÌoe
i*. 1; - O,S6fio pnopst3$ÁRlO cuio .títufq
ctireito de
fôr desl|gacto oo uriti;ã" io q*ã- socla'L terá o
aLl.enar seu título.
ou eLj'mi;;;á;r" ãr""1-*, dentro cle sels ueses após-d clesligamento

l-.-nação'oproÉrietártoaotítrrtonão-consegulrêÊlt€Lâ.:.
tle resgatá-lo par seu valor rlg

rienaçãoe o 3OÍÀF0G0 reserÍâ=sê o cllrelto
à-'$'isBostção'
ninal atualizatlo e rev"nâê-ro a outro interessattoi-f,icanqo
à

relattvo
erproprietárto.a-Í-uportânc'.a recebldal a"ão"iiou :(vJlte
16:ti"
por oento) '
8ú
de
o
egolunent
clo
pagaaento
Iaxa cle lúanutençãor--o
peounlárias porrrentgra existende.-'eu valor nonJ.11al e outras 'obrtgações
do.

te s'

Art. 15 ' 0 adguirente
e].lalnado do
o va].or ôe selt títúOr

ile pR0pRTE[ÍRr0.-ç[ue ao erer desllgado ou
quadro soclaL não.lntegralLzani na aesla ocasião'
pegast
p*roe'á ss prestações çrìre iâ howerem sido

d,o

títuro

-4' -,
E

díJelto a qtra1-que! indenizaçao.
Àrt. 16 ,, A transferêncla Oo títuto de PEOPRIEIÁRIO-dependerd dg htegrg
ffzação ao t{tuloi da prova clê quftagão con a faxa d.e Manutensen,

.çãor. da aprovação-do.Presiclente clo 30EAI'0GO e cto paganento ita
taxa ae.ú% (vinte por cento) sô.tre o vaLor noninal aa úftfna -série d.etíürtos.de.categolla..igÌral. eroitLctos pel.o 30IAF0G0; taxa essa que será-dê-,
\06 (aez por cente)-'quancto-a transfelência se verificar de pai pana-filho.
'$ fs - 0 ceilente.-e o cessionárfu. ao tÍarfo dle proprte!árto d.werão-pr€en- cïrel" e assinarf .en Lnpresgo fonrecidb peJ.o 3.F"R.ï-a-proposta Para
transferêncÍa- ao títufo .cte PFPRffiÁEfOi sêndo..obdgatório o necorúrecjse4
to cta fima.. tlo' ceclente e ctwenclor aS.nclge o cesslonário preencher e assínar a proposta para sócro PSOPIuIEEÁRI0;$ es - O lresÍ.itente do 300[I000-poderá pe:m1!lr.. que o paganento deu. tam.
cte-transferêncía--seje felto en presteções nênsaJ.s conseoutÍvao et
úeete.-caso; o oessl.onártoï enbora gozanaà dbs.,direitos de.S$0 PROPRIãI4
RIO, só.-receberá,o títr:lo de PR0PRIE!.(RI0 aBós d fnt"eraLlzagão da ta:!a
'

dlê.

transferência.

$ ls -

O

títúo

tte PRoPRIE$ÁRIO perbenoente

a

mrrïher

solteíra ou vÍriva

que contrgir natrlo$nio, podeld eer-transferlclo ao marÍctoi-clesde
que êste--satlsfaça-a eondição do AÌ-ü; ?s clo Dstatuto - j.sento do pagane4
io Èa,tam ae tlansfetência.
Àrü. 1? - Na .transf,erênclas frcausa rnorbis$ os herctelr.os neceseárdoe G o

-

transferência.

'.6

-YYv_'-V

necessário ou o cônjqe sobrevivent"e aeveú preencher
ï::ilr a propoora para sócro proprurnÍBfo que s"ú aonpanlractâdfb Âlvará, do Julzo da vara ae' dÉãos e Ílucessões que the conoecler cl'lrelto
go títrüo' ]'Ze - No caso dto herdeiro ou J,egatárfo não..satÍsf,asqtr a corrdigão-d'o-Arü-..
?s.ôo Eetatutoï será ète tnAerrJ.zado..pelo valoo:& avallação do títuLoj no-irwentárioï dentro iio prazo ilê sesee:xta diasi-a-corrtar da. ôâtS
cto BedlcÌo ctê transferênciaj salvo se preferlr traneferi-lo a terceílos.
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n*. i, - o sócro pnoPRrsn6nro
- poo"rá.J;

i

q,*
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trLbrrinte cu Ât]-etai tleed.ç que satisfaça as etd.gêncÍas do Estatutg e dos lespectlvos Hegulamentos.
art. 19 - o oonsel,ho Deliberatlvol po!.proposta cÌo conseÏho D[reto3 e clon
auctiência do conselho FÍ.scal, poderá dteterminar a cobrarça d'e
cota-1nrte -corrêspondente.-a cada títr.rro de PÏOPRISTr(RI9 na cob.ertu.ra cte
.

-5I'

encargosl' qtrando Jrrlggr eçrsa tam Íncl.íspensáve1 a redução d,o I! dóflcit n rLe
,
^.
cl etemJ.nado exercí cfu
'
Parágrafo úntco - Â cota-parte poderá seï? pag? eEI prestações nenssts? deg
tro do exercíc1o .flnanceiroe
,'
Art. 20 - 0s casos u"rgentesl onlseos neste Regulanentol serão. lesolvídoe
pelo Presldente do 30[ÂIOGO| Qd-referencttme tto Conselbo Delibg
a

l

'

-'

;

ratlvo.
cÁ3ÍrïIro ïv

,Art. n

D*

tÍtÌúoe

ç

.D*

sgcSi.p Fe

p rrzufptsó rlaç
.,..

.,o

da eniesãs de 1966j auto:rizadla.pelo
gonsello Ppliberativo ern-seesão -cle 26 de setenbro-tte-I966Jcuja
eérie en nrfuero cle pO já eetá esgotattai que fôren.neactguJ.ríctos' pelo B01AFSC9..eu vLrtudle-de disposÍções dêste Regu3.sqentoi serão revencti<tos aos
lnteressaclose nedlante as seguintee corrd'Ígõesl t -'
a) 0 gonselho Dlretor:.fl.ca autorl.zado pel.o-Obn&Iho Dellbemtlvo.-a fJ.:rarc
e-valor nomlaal--dêsses títufosf bem oomor-o.-núnero e valor dlas presüa;'
ções mensais e sucesslvas som que pocl,erão.ser actquhidosfnão"poctend'o,
entretanto, exceder cte guarenta o núnaero clae referLdBs, prestagfles;.
U) a.pri.neíra transfe:rêncÍa dtê oail.a títdo Aa sérf,e de 300 ae 1966ï esUá
- lsentq do pagamento tla respeotiva taxaS
o.) O aaúrentg ao títufo üie SrcPBIDtleIO;- nas conctlções aclma estabeleq!
dasr ffca;,sgleito às demais erdgênoias d;êste Bêgulanerrio*-'
Ar-b. ZZ -,os..títüos de fnOfnffnrÍRI0-![IRII[ da-eml,ssão ôe 1966; autorizal{a
, pelo donselho Deliberattvp,çro seesão .üe 27 de eetenbro-d.e 1966t
va&
cnr5a s6rle espegLal é en núoefo rte 300r poderão ser adquirictos com as
tagens e regtrlçõee eeguintes:
a) a.aqulsição aòs títìrloe tlesta eérle especlal- obedleeená ao estabelegJ.do
- -no Ârt. L7 e pa:dgrafo úntco aêste-nBgulanento;
b)qEda-t{tnfo ae pnOpfümÁEl04[InÍil poderá sel adquirld'o pela metacle c['o
valor-nonlnal..flmdo-pelo Çonseilro."Dlletor pala o títuto de PffiPRÏE:IÁRIOj podenclo. ser pago e.:n prestações nensais e sucessivas cujo núnero
- não Bo,aerá excedel cle - quarenta.
o) o actquirente . ao títrrlo,de-PlppnffiÁnf0-lflRrú;- nag condíções acírna estg
belectdasf ftca suJel.to às ôenais erigências dêste Regrü-auerïto'
'|Ft

Os

dÌe BB0IAÍEEÍRIO-

l-

cÂPÍruLo v

E- o*"pp-tçá.tg q,+e;;
,

lt

Art, 4

'n

Sste Regul-anento entrará. eEI vÍgor logo após a gua aprovagao Pe-,
1o CônseÏho DêI,Íberatlvoi revogadas a8 dlsposlções eEI contrário .

