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REGULAMENTO DAS CAPITANIAS VASCAÍNAS 

 

O Presidente e o Vice-Presidente de Marketing 

e Novos Negócios do Club de Regatas Vasco da 

Gama, na forma dos Arts. 95, inciso III c/c 99, 

inciso XIX do seu Estatuto, resolvem criar e 

estabelecer o regulamento das Capitanias 

Vascaínas: 

 

Art. 1º. As “Capitanias Vascaínas” constituem-se como um programa de relacionamento com 

os sócios estatutários e/ou torcedores do Vasco, com duração por prazo indeterminado, 

vinculado ao Departamento de Marketing e Novos Negócios, e que tem por objetivo geral 

habilitar parceiros nas diversas localidades que possam disponibilizar espaços adequados à 

confraternização dos vascaínos para assistir aos jogos e ter acesso às informações e notícias 

do Clube. 

 

Art. 2º. São objetivos específicos das Capitanias Vascaínas: 

 

a) fortalecer a marca do Club de Regatas Vasco da Gama pelo Brasil e pelo mundo; 

 

b) aumentar o número de sócios do Clube; 

 

c) buscar novos benefícios e parcerias locais de desconto para sócios; 

 

d) intensificar a divulgação de iniciativas e campanhas do Vasco da Gama; 

 

e) incentivar e participar de campanhas sociais em nome do clube; e 

 

f) promover os valores e princípios do Vasco da Gama, com observância do estatuto 

social, código de ética e demais normas internas do Clube. 
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Art. 3º. Cada Capitania Vascaína será comandada por um líder, o qual será denominado 

Capitão, observado: 

 

a) ter no mínimo, na data da eleição, 18 (dezoito) anos completos; 

 

b) ter no mínimo, na data da eleição, 02 (dois) anos de associação ao Clube; 

 

c) não ter sofrido, nos últimos 10 (dez) anos, qualquer advertência ou penalidade do 

Conselho Deliberativo do Clube; 

 

d) ter sido eleito, por maioria dos votos dos membros da Capitania, em sessão 

comunicada com no mínimo 07 (sete) dias de antecedência, para mandato de 02 (dois) 

anos, permitido o máximo de 02 (dois) mandatos consecutivos; 

 

Art. 4º. Por exclusiva discricionariedade do Clube, em ato assinado pelo Vice-Presidente do 

Departamento de Marketing e Novos Negócios ou por assessor por ele nomeado, poderá ser 

autorizada ou revogada a criação de Capitanias Vascaínas, em todo o território Nacional e 

internacional, desde que observados os requisitos mínimos abaixo: 

 

a) reunir o número mínimo de 30 sócios adimplentes (estatutários e/ou torcedores, do 

plano De Norte a Sul para cima); 

 

b) ter um Capitão; 

 

c) criar e manter rede social ativa (Facebook/Instagram/Twitter) para divulgação de 

eventos, campanhas e fotos da Capitania. 

 

Art. 5º. O processo de credenciamento de novas Capitanias Vascaínas observará as seguintes 

disposições: 
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a) o líder do grupo de sócios deverá contatar o Clube através do e-mail 

capitanias@crvascodagama.com. Neste contato, serão fornecidos os nomes 

completos, CPFs e matrículas dos sócios; 

 

b) a análise das habilitações de novas Capitanias Vascaínas obedecerá a ordem 

cronológica das propostas, e o processo de habilitação poderá ser suspenso a critério 

exclusivo do Clube, a qualquer tempo e sem necessidade de aviso prévio. O Clube se 

reserva ao direito de solicitar maiores esclarecimentos ou demais documentos que 

entenda ser necessário à adesão e permanência do grupo; 

 

c) o líder do grupo de sócios pretendentes necessariamente assinará termo de 

compromisso em relação às normas deste regulamento e eventuais alterações para 

validar as obrigações e direitos do grupo. 

 

Art. 6º. São benefícios da Capitania Vascaína, após a sua oficialização: 

 

a) camisa personalizada do projeto; 

 

b) 01 (uma) bandeira oficial do Clube para tematizar o local dos eventos; 

 

c) 01 (uma) arte para impressão de banner e/ou quadro personalizado da Capitania; 

 

d) 01 (uma) camisa oficial para ser sorteada entre os sócios da Capitania no mês de 

aniversário do Clube; 

 

e) 01 (um) certificado anual emitido pelo Clube para a Capitania no aniversário desta. 

 

Parágrafo único: O Clube sempre buscará conceder os benefícios acima descritos aos grupos 

credenciados, os quais serão disponibilizados ao Capitão, sendo certo que estes em nenhum 

momento se tornarão obrigatórios, inexistindo direito de cobrança contra o Clube no caso de 

não concessão de qualquer dos benefícios acima listados ou de novos que venham, 

eventualmente, a ser oferecidos. 

mailto:capitanias@crvascodagama.com
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Art. 7º. Oficializada a Capitania, esta deverá comprovar semestralmente (nos meses de 

janeiro e julho) a adimplência de seus membros com o quadro social do Clube. 

 

Art. 8º. O Clube se reserva ao direito de descredenciar qualquer Capitania Vascaína que: 

 

a) venha a ferir os valores estabelecidos no Estatuto Social do Club de Regatas Vasco da 

Gama, bem como valores sociais e demais normas internas do clube; 

 

b) desrespeitar o Regulamento do Programa de Capitanias Vascaínas; ou 

 

c) não manter os requisitos mínimo exigidos. 

 

Parágrafo único: O descredenciamento não gera ônus para nenhuma das partes e pode ser 

realizado a qualquer tempo, bastando comunicação via e-mail. 

 

Art. 9º. São atribuições de todos os Capitães: 

 

a) repassar ao Clube todas as informações de adimplência ao quadro social dos membros 

de sua Capitania, sob sua exclusiva responsabilidade; 

 

b) o fiel cumprimento das condições e termos de adesão ao Regulamento de Capitanias 

Vascaínas e o fiel cumprimento dos termos do Regulamento; 

 

c) a interlocução junto ao Departamento responsável no Clube, visando sempre o 

melhor desempenho das atividades na sua localidade, e é condição sine qua non para 

o grupo se manter credenciado ao Vasco; 

 

d) cumprir o Estatuto, os Regulamentos e as deliberações do Clube e do Departamento 

responsável, não usando o cargo para manifestação de caráter político-partidário, 

religioso, racial, sexual, étnico e de gênero, assegurado o tratamento igualitário às 

chapas homologadas para as eleições internas do Clube; 
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e) solicitar o seu afastamento temporário do cargo, por motivo de foro íntimo; 

 

f) solicitar o seu afastamento temporário do cargo caso concorra, a partir de sua 

inscrição, ou caso seja nomeado para qualquer cargo/função eletiva do Clube; 

 

g) não utilizar as marcas registradas oficiais do Clube na divulgação da Capitania, salvo 

se houver prévia e expressa autorização por escrito; 

 

h) representar, divulgar e promover o Clube em sua base territorial, com o objetivo de 

formar novos Vascaínos e estimular a aproximação destes ao Clube; 

 

i) zelar pelas marcas do Clube, seus símbolos, história, imagem, reputação e bom nome; 

 

j) comparecer, presencial ou virtualmente, nas convenções, seminários, reuniões ou 

eventos promovidos pelo Departamento responsável no Clube referente às Capitanias 

Vascaínas; 

 

k) participar, quando necessário e/ou solicitado, da organização em âmbito local de 

eventos que o Clube, em qualquer departamento ou categoria, tenha agendado na 

localidade, colaborando na promoção, recepção e hospedagem; 

 

l) manter atualizado seu e-mail e número de telefone celular junto ao Departamento 

responsável; 

 

m) redigir ou delegar a redação da ata das sessões realizadas pela Capitania. 

 

Parágrafo único: é vedado ao Capitão obter, por suas atividades, para si ou para terceiro, 

qualquer vantagem, material ou não, seja direta ou indireta. 

 

Art. 10º. Os casos omissos neste Regulamento referente às Capitanias Vascaínas serão 

analisados e decididos em conjunto pelo Presidente do Clube e pelo Vice-Presidente do 
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Departamento de Marketing e Novos Negócios à luz da legislação, do Estatuto do Clube, seus 

Regulamentos e Regimentos, bem como dos objetivos das Capitanias. 

 

Art. 11º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2021. 

 

 

________________________________ 

Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva 

Salgado 

Presidente do Clube 

________________________________ 

Vitor de Medina Coeli Roma 

Vice-Presidente do Departamento de 

Marketing e Novos Negócios 
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