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(P) n9 0174 de 23 de fevereiro de 1981 
O Governador do Território Federal do Amapá, usando 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 4/11.191/81 -SEFIN, 

RESOLVE: 
Art. 19 - Conceder a José Angelo de Jesus, ocupante do 

cargo de Servente, nível 5 (Cadastro n9 00038), do Quadro de 

Funcionários Públicos do Governo deste Território, lotado na 

Secretaria de Finanças-SEFIN, seis (06) meses de licença es

pecial , contados no período de 19 de março à 31 de agosto do 
corrente ano, nos te;mos do artigo 116, da Lei n9 1711 , de 28 

de outubro de 1952, regulamentado pelo Decreto n9 38.204, 

de 03 de novembro de 1955, em virtude do referido servidor 

haver completado um (01) decênio de efetivo exerclcio, com
preendido no perlodo de 1 O de dezembro de 1968 a 08 de fe-

vereiro de 1979. 
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

· Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 

1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 

do Amapá. 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

(P) n9 0175 de 23 de fevereiro de 1981 
O Governador do Território Federal do Amapá, usando 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem 11, 

do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 6/ 17.245/81-SEAD, 

RESOLVE: 
Art. 19- Conceder a João Pena de Menezes, ocupante do 

cargo de Telefonista, nível 7-B (Cadastro n9 02618), do Qua

dro de Funcionários Públicos do Governo deste Território, lo

tado na Secretaria de Administração-SEAD, seis (06) meses 

Secretário de Educação e Cultura 
Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 

Secretário de Agricultura 
Prof. lzaqulas Eatevam doa Santos 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de Arlmathée Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Càatro 

de licença especial, contados no período de 03 de março à 02 

de setembro do corrente ano, nos termos do artigo 116, da 

Lei n9 1711 , de 28 de outubro de 1952, regulamentado pelo 

Decreto n9 38.204, de 03 de novembro de 1955, em virtude do 

referido servidor haver completado um (01) decênio de efe

tivo exercfcio, compreendido no período de 08 de janeiro de 
1966 a 11 de abril de 1976. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 
\ 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 

1981, 929 da República e 38 da Criação do Território Federal 

do Amapá. ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Telecomunicações do Amapá S/ A- TELEAMAPA 

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS 

Av. Coaracy Nunes N9 104 - Altos 

CGC-MF 05.965.421 /0001-70 
COMUNICAÇÃO 

A Diretoria dá Telecomunicações do Amapá S/ A-tE
LEAMAPA, na fo~ma prevista no art. 133 da Lei n9 6.404 de 
15/12~76 •. comun1ca que se acham à disposição dos senho
res ac1on1stas os documentos a seguir: 

.. I - O re~at~rio. da Administração sobre os negócios so-
Ciais e os pnnc1pa1s fatos Administrativos do Exerclcio findo; 

11 - A cópia das demonstrações financeiras; 

111 - O Parecer dos auditores independentes. 

Os acionistas interessados podem procurar a diretoria 
da empresa na hora de expediente, à Av. Coaracy Nunes 
1 ~4, em Macapá-AP para verificações, exames e informa~ 
çoes que se f1zerem necessárias. 

Macapá, 10 de março de 1981. 
DARIO ALFREDO PINHEIRO 

Presidente 
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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS SUPERVISORES DE EN
SINO DO AMAPÁ - ASSEAP 

JUNTA GOVERNATIVA DA ASSEAP 

Presidente: Maria Lúcia Machado Cambraia 

Secretária: Maria da Conceição do Amaral Cardo.so 

Tesoureiro: João Bosco da Silva 

Membros: Ana Maria Roque dos Santos 

Crispim Torres dos Santos 

DIRETORIA ATUAL DA ASSEAP 

Presidente: Maria Raimunda Ribeiro da Costa 

Vice-Presidente: Ana Maria Roque dos Santos 

19 Tesoureiro: João Bosco da Silva 

29 Tesoureiro: Crispim Torres dos Santos 

19 Secretário: Manoel Bispo 

29 Secretário: Maria Ruth Torres 

Diretor Social: Carmelina da Silva Barros 

Assistente: Mari!ete Jocilene da Silva Seabra 

Diretor de R. Públicas: Maria da Conceição do Amara! Car
doso 

Assistente: Maria Neuza Souza do Carmo 

TITULO - 1- DA ASSOCIACÃO 

Capitulo I - Da Denominação e Natureza 

Art. 19- A ASSOCIAÇÃO DOS SUPERVISORES DE EN
SINO DO AMAPÁ, com a sigla ASSEAP, fundada em 16 de 
fevereiro de 1.979, é uma entidade de classe de natureza cf
vai e fim associativo, de duração indeterminada, autô
noma, alheia a comprometimentos de caráter polftico e reli
gioso, com sede e foro em Macapá, Território Federal do 
Amapá, e se regerá pelo presente Estatuto. 

Capitulo 11 - Das Finalidades 

Art. 29 - A ASSEAP tem por f inalidade: 

a) reunir e congregar especialistas em educação do Ter
qtório Federal do Amapá, titulados ou os que venham a se ti
tu lar em Supervisão Escolar; 

L 
b) re presentar e defender a classe perante os Poderes 

úblicos, Autoridades Administrativas e Jurfdicas; 

c) zelar pelos interesses da classe e pelos interesses re-

!acionados à vida funcional de cada associado; 

d) promover condições de qualificação profissional, for
mação , atualização e aperfeiçoamento dos associados; 

e) estabelecer intercâmbio com entidades congêne
res; 

f) colaborar com os Poderes Públicos, Entidades de 
Classes e Orgãos Comunitários, no estudo e solução de pro
blemas educacionais; 

g) adotar medidas que visem ao crescimento, ao 
bem-estar e ao fortalecimento da classe; 

h) promover atividades sociais, desportivas, recreativas, 
culturais e artfsticas. 

TITULO 11 - DOS ASSOCIADOS 

Capftu!o I - Da Admissão e Categorias 

Art. 39 - O ingresso no quadro social se fará mediante: 

a) proposta assinada por um sócio efetivo e pelo pro
posto; 

b) comprovante de titulação, especifica e/ ou da função 
que exerce no Amapá, pertencente às redes Federal, Munici
pal e Particular, independentes do grau de ensino em que a
tue; 

c) aprovação da proposta pela Diretoria. 
Parágrafo Único - poderão ser admitidos no quadro so

cial da ASSEAP: 

a) os especialistas de educação com Licenciatu ra Plena 
ou Curta, titulados em Supervisão Escolar; 

b) os professores que exercem a função de Supervisor a 
nfvel Central, Escolar e Regional, vinculados ao Sistema Ter
ritorial de Ensino; 

c) os professores com Licenciatura Plena, cursando ha
bilitação ou pós-graduação em Supervisão Escolar; 

d) os professores com Licenciatura de 19 grau, cursando 
habilitação em Supervisão Escolar;: 

Art. 49- O quadro social distingue-se pelas seguintes ca
tegorias : 

a) FUNDADORES: os sócios que participarem da As
sembléia Geral de instalação e os que se inscreveram antes 

da aprovação do primeiro estatuto; 
b) EFETIVOS:os sócios qué se inscreveram após a pri

meira Assembléiar Geral; 

c) CONTRIBUINTES: os sócios que preencham os re
quesitos estabelecidos no Art. 39 e que contribuam com as 
mensalidades estipuladas pelo presente ESTATUTO; 
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d) PROVISÓRIOS: os sócios que não são detentores de 
titulação em Supervisão Escolar e que se enquadtrem no Art. 
39, Parágrafo Único, alfnea c, d; 

e) BENEMÉRITOS: os sócios que hajam prestados rele
vantes serviços à Entidade; 

f) HONORÁRIOS: as pessoas ffsicas e Jurfdicas que 
prestaram relevantes serviços à Associação. 

§ 19 - Os sócios HONORÁRIOS não votam, não são vota
dos, não podem ocupar cargos de nomeação, nem podem 
participar das Assembléias, mas somente assistf-las. 

§ 2Q- a proposta dos sócios BENEMÉRITOS e HONO
RÁRIOS será homologada em Assembléia Geral, convocada 
especialmente para essa fillal idade. · 

Capitulo 11 - Dos Direitos e Deveres 

Art. 59 - São Direitos do associado : 

a) participar das Assembléias; 

b) votar e ser votado de acordo com o Estatuto; 

c) apresentar sugestões e emitir pareceres para o en
grandecimento da Entidade; 

d) receber assistência quando necessária, relacionada 
com a sua vida funcional; 

e) reivindicar seus direitos quando se julgar prejudicado; 

f) requerer à Diretoria a convocação da Assembléia Ge
ral extraordinária, sugerindo a ordem do dia, em documento 
assinado, no mini mo por 1/3 (um terço) dos associados devi
damente quitados com a ASSEAP; 

g) solicitar exclusão do quadro social mediante requeri
mento dirigido ao Presidente da Associação ; 

h) votar na Assembléia Geral de eleição da Diretoria, 
desde que tenha ingressado no quadro social, no mfnimo no 
ano anterior ao da eleição. 

Art. 69 - São Deveres do associado: 

a) conhecer , cumprir e fazer cumprir o Estatuto da AS
.SEAP, as deliberações e resoluções da Assembléia Geral, as 
decisões da Di retoria e do Conselho Deliberativo, zelando 
pela existência da Entidade e prestigiando-a; 

b) cumprir regularmentos seus compromissos financei
ros; 

c) aceitar cargos em comissões quando eleito ou desig
nado, exercendo-o com fiel observância da ética profissional 
e dos principias estabelecidos neste Estatutro, desde que 
consultado pela Diretoria; . . 

d) prestar colaboração aos dirigentes da ASSEAP; 

·e) não discutir assuntos estranhos aos objetivos da As- · 
sociação, quando reunido na sede da Entidade ou em As
sembléia Geral; 

f) comparecer às Assembléias e votar, quando quites 
com todas as suas obrigações para com a Entidade. 

Parágrafo único - Os associados não respondem subsi
diariamente pelos compromissos da Associação. 

Capitulo 111 - Das Penalidades 

Art. 79 - Cabe a aplicação da pena de ADVERT{:;.NCIA ao 
associado que deixar de cumprir os deveres previstos neste 
Estatuto. 

Parágrafo Único - Em caso de reincide' . d t 
t
. . ncra es e 

a~ rgo , o assocrado_ ser~ afastado pelo perfodo de 30 (trinta) 
dras após a comunrcaçao da advertência 

Art. 89 - Cabe a aplicação da pena de Exclusão ao asso
ciado que não atender às advertências que lhe forem feitas, 
decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias após a comunicação 
da mesma. 

Art. 99- As penalidades previstas nos Arti-
gos 79 e 89, serão aplicadas pela Diretoria, concedendo-se ao 
associado ampla l ibe~dade de defesa, apresentada em 
prazo ' não superior a 60 (sessenta) dias após a comunicação 
da advertência. 

Parágrafo Único - Cabe à Diretoria e ao Conselho Deli -

berativo, em reunião extraordinária, julgar o recurso apre- ' 
sentado pelo associado e proceder o respectivo registro. 

TITULO 11 1 - DA ADMINISTRAÇÃO, ORGANIZAÇAO E 
COMPET{:;.NCIA 

Capftulo I - Da Administração 

Art. 1 O- A Associação é dirigida pela Diretoria, pelo Con 
selho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal. 

Capitulo 11 - Da Organização 

Art. 11 - A Diretoria é constitufda de : 

. um Presidente 

. um Vice- Presidente 

. um 19 Tesoureiro 

. um 2Q Tesoureiro 

. um 19 Secretário 

. um 29 Secretário 

. um Diretor Social e um Assistente 

. um Diretor de Relações Públicas e um Assistente 

§ 1 Q - O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal são 
eleitos em Assembléia Geral. 

§ 29 - O Presidente e o Vice-Presidente são eleitos geral
mente em Assembléia Geral, ficando os demais cargos da 
Diretoria, de livre escolha da presidência da ASSEAP. 

§ 39- É permitido no máximo, uma recondução consecu
tiva aos cargos eletivos. 

Art. 12- É designada pela Diretoria, uma Comissão que 
fará a apuração dos votos, perante a Assembléia Geral, pro
clamando a" chapa vencedora. 

§ 1,Q - Os concorrentes aos cargos eletivos, não podem 
participar da Comissão de apuração de votos. 

§ 2Q - A posse nos cargos eletivos, da ASSEAP dar-se-á 
no máximo, dez (1 O) dias após a eleição dos mesmos pela 
Assembléia Geral. 

Capitulo 111 - Das Comp.:!tências 

Art. 13 - A Diretoria compete: 

a) orientar os destinos da ASSEAP, garantindo-lhe pleno 
funcionamento; 

b) elaborar o Plano de Ação para o ex~rcicio eletivo; 

c) cumprir e fazer cumprir o Estatu1o da ASSEAP, decisões da 
Assembléia Geral dos Conselhos Deliberativos e Fiscal; 

d) examinar e decidir sobre as propostas para sócios de 
qualquer categoria; 

e) decidir sobre a demissão ou afastamento temporário 
dos sócios; 

f) estabelecer as atribuições especificas de seus mem
bros; 

g) aplicar penalidades de acordo com o Estatuto; 

h) atender e/ou estudar reclamações dos sócios prejudi
cados em seus direitos estatutários e dar-lhe as devidas so-
luções; · 

i) convidar sócios para integrar comissões e assumir 
encargos na ASSEAP; 

j) nomear representantes da ASSEAP junto a Entidades 
Congêneres, inclusive em promoções de interesse da classe, 
dentro ou fora do Território; 

I) reunir-se extraordinariamente , em qualquer época 
e/ou quando se fizer necessário; 

m) reunir-se mensalmente com a presença , no minimo 
da metade, mais um, de seus membros; 

n) solicitar a participação dos Conselhos Deliberativos e 
Fiscal, em reun iões da Diretoria, quando se fizer necessário 
aos interesses da Entidade. 

§ 19 - Todas as decisões da Diretoria são tomadas por 
votação de pelo mínimo, metade e mais um de seus mem
bros, cabendo ao Presidente o voto de desempate. 



Macapá, 12-03-81 DIÁRIO OFICIAL Pág. 4 
~---~----------------------------------------------------~ Art. 14 - Ao Presidente compete: 

a) tomar as providências cabíveis ao bom desempenho 
do seu mandato para a administração da Associação; 

b) convocar e presidir as sessões da Diretoria; 

c) representar a Associação , em Juízo ou fora dele; 

d ) zelar pelos interesses da ASSEAP; 

e) apresentar, anualmente , o Relatório Global à Assem
bléia Geral; 

f) conceder licença a pedido do intere·ssado, para afasta
mento temporário de qualqu~r membro da Diretoria, por 
perfodo nunca superior a noventa dias, improrrogáveis; 

g) assinar balanços, balancetes e cheques, com o Te
soureiro; 

h) assinar Atas e correspondências com o Secretário; 

i) autorizar representações, despesas e outras providên
cias aprovadas em reunião da Diretoria e necessárias ao 
bom funcionamento da Entidade; 

j) cumprir e fazer cumprir este Estatuto. 

Art. 15- Ao Vice-Presidente compete: 

a) substituir o Presidente em seus impedimentos; 

b) colaborar com o Presidente no exercício de suas 
funções; 

c) participar das reuniões .da Diretoria. 
Art. 16 - Ao P Primeiro Secretário compete: 

a) substituir o Vice-Presidente em seus imped ientos 
temporárioos; 

b) secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia 
geral; 

c) encarregar-se dos serviços· gerais da secretaria da 
ASSEAP, através de registros e de redação de correspon
dência, avisos, relatórios e ficharias; 

d) participar das reuniões da Diretoria; 

e) providenciar a convocação de reuniões e publicações 
na imprensa, relativas às deliberações da Diretoria. 

Art. 17 - Ao Segundo Secretário compete: 

a) substituir o 19 Secretário em seus impedimentos; 

b) colaborar com o Primeiro Secretário no que for solici-. 
ta do; 

c) participar das reuniões da Diretoria. 

Art. 18 - Ao Primeiro Tesoureiro compete: 

a) executar e contabilizar, de acordo com a Diretoria o 
Plano Anual "de Despesas e o Balanço de Contas. 

b) elaborar o Plano Anual de Despesas e o Balanço de 
Contas, submetendo-os à apreciação da Diretoria; 

c) participar das reuniões da Diretoria.Art. 19 - Ao Se
gundo Tesoureiro compete: 

Art. 19 - Ao Segundo Tesoureiro compete: 
a) substituir o Primeiro Tesoureiro em seus impedimen

tos ; 

b) co laborar com o Primeiro Tesoureiro no que for solici-
tado; 

c) participar das reuniões da Diretoria. 

Art. 20 - Ao Diretor Social compete: 

a) difundir as realizações sociais da Entidade; 

b) coordenar e participar de promoções para congra
çamento dos sócios; 

c) elaborar programas de festividades que visem anga
riar recursos financei ros para a Associação; 

d) organizar palestras, encontros e conferências, vi
sando o desenvolvimento cultu ral dos sócios; 

e) participar das reuniõ.es da Diretoria. 

Art. 21 - Ao Assistente de Diretor Social compete: 

a) substituir o Diretor Social em seus impedimentos; 

b) colaborar com o Diretor Social no que for solicitado; 

c) participar das reuniões da Diretoria. 

Art. 2_2 - Ao Di retor de. . . Relações Públicas compete: 

a) promover o relacionamento contínuo entre a Associa-
ção e órgãos Congêneres, Entidades Oficiais, Particulares e 
com a Comunidade; 

b) atuar na área em que as relações públicas sejam ne
cessárias; 

c) manter intercâmbio com o Diretor Social e com os de
mais órgãos da Associação; 

d) participar das reun iões da Diretoria. 

Art. 23 - Ao Assistente de Diretor de Relações Públicas 
compete: 

a) substituir o Diretor de Relações Públicas em seus impe
dimentos; 

b) colaborar com o Diretor de Relações Públicas no que 
for solicitado; 

c) participar das reuniões da Diretoria. 

Art. 24 - O membro da Diretoria que por qualquer razão 
necessitar afastar-se de sua função temporariamente , deve 
requerer previamente ao Presidente, que pode dar consenti
mento por período único e nunca superior a noventa (90) 
dias, sob pena de ser considerado demissionário o membro 
afastado. 

Parágrafo Único - É facultado ao membro da Diretoria 
em licença , reassumir antes de vencido o prazo , conside
rando-se neste caso, vencida a licença. 

Art. 25 - É considerado demissionário para todos os efei
tos , o membro da Diretoria, que deixar de comparecer a três 
(3) reuniões consecutivas, sem motivo justificado. 

Art. 26 - Em caso de vacância defitiva da Presidência e 
Vice-Presidência, até t rinta (30) dias antes e completar 2/3 
da gestão, o Conselho Deliberativo, convoca a Assembléia 
Geral para eleger os os substitutos. 

Parágrafo Único - Caso tenha ultrapassado o período 
mencionado no Art. 26, quando da vacância da Presidência e 
Vice-Presidência, lar-se-á a substutu ição pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo , conforme dispõe est,a Estatuto no seu 
Tftulo 111, Capitulo IV, Artigo 28, alínea e. 

Capitulo IV - Do Conselho Deliberativo 

Art. 27 - O Conselho Deliberativo , com mandato de dois 
(2) anos é composto de seis membros, sendo três (3) titu
lares e três (3) suplentes, eleitos por votação secreta, em As~ 
sembléia Geral, quando da eleição para Presidente e Vice-
Presidente. 

Art. 28 - O Conselho Deliberativo é poder competente 
para: 

a) servir de órgão consu ltivo à Di retoria da Associação; 

b) analizar e apreciar planos e relatórios da Diretoria da 
Associação, bem como aprovar a programação geral de 
cada perlodo administrativo; 

c) eleger substitutos para cargos vagos do próprio 
Conselho; 

d) referendar a proposta de alteração do Estatuto suge
rindo reformulaçaões, caso julgar necessário para posterior 
aprovação em Assembiéia Geral; 

e) convocar a Assembléia Geral, para eleger substitutos, 
em caso de vacância da Presidência e Vice-Presidência da 
Entidade, conforme Art. 26 deste Estatuto; 

f) convocar a Diretoria ou a Assembléia Geral Extraordi
nária, quando se fizer necessária aos interesses da ASSEAP; 

g) manter o intercâmbio com o Conselho Fiscal. 

Art. 29 - O Conselho Deliberativo devê eleger um Presi
dente e um Secretário entre seus membros. 

Art. 30 - O Conselho Deliberativo deve reunir-se: 
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a) trimestralmente, em sessão ordinária; 

b) extraordinariamente em qualquer época. 

Art. 31 - A convocação do Conselho é feita pelo seu 
Presidente ou por requerimento de, pelo menos, metade de 
seus membroas, mais um, ou por solicitação da Diretoria. 

Art. 32 - Todas as declssões do Conselho Deliberativo 
são tomadas por votação, cabendo ao Presdente o voto de 
desempate. 

Art. 33 - Ao Presidente do Conselho Deliberativo com
pete: 

a) representar o Conselho Deliberativo; 

b) presidir as reuniões do Conselho Deliberativo; 

c) convocar os membros do Conselho para as reuniões 
ordinárias ou extraordinárias e para as reuniões conjuntas, 
quando solicitado pela Diretocia; 

d) assumir a Presidência da Diretoria no caso de vacân
cia simultânea da Presidência e Vice-Presidência, conforme 

rege o Art. 26 deste Estatuto, acumulando as funções até o 
término do mandato; 

e) conceder licença para afastamento temporário de 
qualquer membro do Conselho Deliberativo, por periodo 
nunca superior a noventa (90) dias improrrogáveis. 

-~· 
Parágrafo Único - ~facultado ao membro licenciado do 

Conselho Deliberativo, reassumir, antes de cumprido o 
prazo, considerando-se, neste caso, vencida a licença. 

Art. 34 - Ao Secretário do Conselho Deliberativo com
pete: 

' a) substituir o Presidente do Conselho em seus Impedi-
mentos; 

b) secretariar as reuniões do Conselho Deliberativo ; 

c) despachar o expediente; 

d) participar das reuniões do Conselho Deliberativo. 

Art. 35- Ao membro do Conselho Deliberativo compete: 

a) colaborar nas iniciativas e atividades do Conselho De-
liberativo; 

b) apresentar sugestões, objetivando o crescimentoda 
Entidade; 

c) participar das reuniões do Conselho Deliberativo ; 

d) votar e ser votado. 
§ 19 - ~demissionário do cargo que ocupa, para to

dos os fins, o membro do Conselho Deliberativo que não 
comparecer, sem motivo justificado, a três (3) reuniões con
secutivas. 

§ 29 - Em caso de vacância de qualquer memqro titular 
do Conselho Deliberativo, assume o membro suplente, eleito 
em reunião convocada para esse fim. 

Art. 36 -Ao Suplente do Conselho Deliberativo compete: 

a) colaborar com o Conselho Deliberativo; 

b) participar das reuniões do Conselho Deliberativo 
quando convocado; · 

c) assumir o cargo, em caso de vacância do membro ti
tular, quando eleito pelo Conselho Deliberativo, em reunião 
convocada para esse fim. 

Capitulo V - Do Conselho Fiscal 

Art. 37 - O Conselho Fiscal é composto por seis (6) mem
bros , com mandato de dois (2) anos, sendo três (3) titulares e 
três (3) suplentes, eleitos em Assembléia Geral , conjunta
mente com o Presidente , Vice-Presidente e o Conselho Deli
berativo. 

Art. 38 - O Conselho Fiscal é poder competente para : 

a) analisar e apreciar o Plano Anual de Despesas e o Ba
lanço de Contas, apresentados pela Diretoria; 

b) solicitar ao Presidente quando necessário a convoca
ção da Assembléia Geral ou da Diretoria da Associação; 

c) sugerir à Diretoria as medidas que julgar convenientes 

à salvaguarda do património da ASSEAP; 

d) reunir-se semestralmente e quando necessárlo, para exame 
de despesas e outraS aspectos financeiros; 

e) manter intercâmbio com o Conselho Deliberativo. 

Art. 39 - Aos membros do Conselho Fiscal elegem, entre 
seus pares, ·um Presidente e um Secretário. 

Art. 40 -Todas as deliberações do Conselho Fiscal são 
tomadas por votação, cabendo ao Presidente , o voto de 
desempate. 

Art. 41 - Ao Ptresidente do Conselho Fiscal compete: 

a) representar o Conselho Fiscal, quando necessário; 

b) convocar e presidir as sessões do Conselho <=lscal; 

c) zelar pelo património da ASSEAP; 

d) conceder licença para afastamento temporário de 
qualquer membro do Conselho Fiscal, por periodo nunca su
perior a noventa (90) dias, improrrogaveis. 

Parágrafo único - O membro do Conselho Fiscal licen
ciado que reassumir antes de conclufdo o prazo determi
nado, será considerado neste caso, vencida a licença. 

Art. 42 - Ao Secretário do Conselho Fiscal compete: 

a) substutuir o Presidente do Conselho quando de seu 
afastamento do cargo; 

b) secretariar e participar das euniões do Conselho; 

c) despachar o expediente. 

Art. 43 - Ao membro do Conselho Fiscal compete: 

a) colaborar nas realizações do Conselho Fiscal; 

b) apresentar sugestões para a melhoria da ASSEAP; 

c) participar das reuniões do Conselho; 

d) votar e ser votado. 
§ 19 - ~considerado demissionário, para todos os fins, o 

membro do Conselho Fiscal que sem motivo justificado, fal
tar a três (3) reuniões consecutivas. . 

§ 29- Em caso de vacância de membro titular do Conse-
lho Fiscal, assumirá o cargo o respectivo Suplente. 

Art. 44 - Ao Suplente do Conselho Fiscal compete: 

a) colaborar com o Conselho Fiscal; 

b) participar das reuniões do Conselho; 

c) assumir cargo em caso de vacância de membro titular. 

Capitulo IV - Da Assembléia Geral 

Capitulo I - Da Organização e Funcionalidade 

Art. 45 - A Assembléia Geral é constituida, obrigatoria-
mente, por sócios Fundadores, Efetivos, Contribuintes e 
Provisórios. 

Art. 46 - A Assembléia Geral reunir-se: 

a) ordinariamente na _primeira quinzena de agosto, de 
dois em dois anos, para eleição de Diretoria, do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal; 

b) ordinariamente a 16 de fevereiro para comemoração 
rar "O dia do Supervisor" e na mesma data para a posse da 
Diretoria eleita; "' 

c) extraordinariamente em qualquer época. 

§ 19- A Diretoria, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal 
apresentam conjuntamente, uma chapa para eleição, em As
sembléia Geral, dos elementos que cor:nporão a Diretoria e 
os respectivos Conselhos. 

§ 29 - A chapa oficial deve ser divulgada até quinze (15) 
dias antes da Assembléia Geral. 

§ 39 - Os associados podem apresentar outras chapas 
até setenta e duas (72) horas antes da abertu ra da sessão de 
Assembléia Geral. 

Art. 47 - A Assembléia Geral é convocada pela Diretoria, 
por iniciativa própria ou por requerimento, de pelo menos 
um terço (1 /3) dos sócios quites com a tesouraria, através da 
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Imprensa e com antecedência mfnima de oito (8) dias, espe
cificando data, hora, local e finalidade da reunião. 

§ 19 - Para efeito jurfdico, a Assembléia Geral deve ser 
convocada por Edital, através da Imprensa. 

§ 29 - Não sendo convocada a Assembléia Geral pela Di
retoria, dentro de oito (8) dias a contar da data do requeri
mento, os requerentes têm o direito de convocar. 

§ 39 - A Assembléia Geral pode ser convocada, extraor
dinariamente, pela Diretoria, quando se fizer necessário aos 
interesses da Entidade. · 

Art. 48 - As sessões da Assembléia Geral são abertas 
pelo Presidente da Associação ou por seu substituto legal. 

Capftulo 11 - Da Competência 

Art. 49 - A Assembléia Geral: 

a) eleger a Diretoria e os Conselhos Deliberativo e Fiscal; 

b) aprovar relatórios, balancetes balanços e contas da 
ASSEAP após apreciar os pareceres do Conselho Delibera
tivo e do Conselho Fiscal; 

c) decidir sobre questões de interesse da ASSEAP que 
lhe sejam apresentadas; 

d) aprovar propostas de reformulação do Estatuto e indi
car novas reformulações se for o caso; 

e) dissolver a Associação. 

Art. 50 - A Assembléia Geral só delibera em primaria 
convocação mediante a presença de, pelo menos metade 
mais um (1) dos sócios com direito a voto; em segunda con
vocação, trinta minutos após, com pelo menos um (1 /3) dos 
sócios com direito a voto, e em terceira convocação, trinta 
minutos após a segunda, com qualquer número de sócios. 

Art. 51 - Todas as decisões da Assembléia Geral são to
madas por votação, cabendo ao Presidente da sessão, o voto 
de desempate. 

§ 19 -Para cada votação é exigida o "quorum" fixado na 
respectiva convocação, sendo nula qualquer decisão tomada 
com desrespeito ao contido neste parágrafo. 

§ 29 - Qualquer sócio pode, em caso de dúvida, pedir a 
verificação do "quorum". 

Art. 52 - Em caso de dissolução da Associação , a As
sembléia Geral deve funcionar com dois terço (2/3) dos só
cios, com direito a voto. 

TÍTULO V - DA PERDA DE MANDATO 

Capftulo I 

Art. 53 Perdem o mandato os membros da Diretoria da 
Associação do Conselho Deliberativo, e do Conselho Fiscal 
quando: 

a) deixarem de comparecer às reuniões três (3) vezes 
consecutivas, sem motivo justi fi cado; 

b) não cumprirem os deveres atinentes aos cargos que 
exercem; 

TÍTULO VI DO PATRIMONIO E DA GESTÃO FINAN
CEIRA 

Capftulo I 

Art. 54 - O Patrimônio da ASSEAP é constitufdo pelo 
conjunto de seus bens econômicos e recursos fi nancei ros 
provenientes das contribuições de seus associados, doa
ções, auxflios, subvenções, legados, arrecadações de pro
moções e outras rendas regulares ou eventuais. 

§ 19 - O Patrimônio da ASSEAP, fica sob guarda, admi
nistração e responsabilidade da Diretoria. 

§ 29 Os bens imóveis só podem ser alienados, permuta
dos ou gravados pela Diretoria, mediante expressa autoriza
ção de dois terços (2 /3) da Assembléia Geral. 

Art. 55 - Em caso de dissolução da Associação, seu Pa
trimônio passa a uma entidade filantrópica ou de acordo com 
a decisão dos sócios reunidos em Assembléia Geral. 

Parágrafo único - A ASSEAP só pode ser dissolvida 
quando deixar de preencher suas finalidades e por resolução 
de dois (2/ 3) dos associados quites coma a Tesouraria da 
Entidade, reunidos em Assmbléia Geral, convocada para 
esta finalidade. 

Capitu lo 11 da Gestão Financeiro 

Art. 56 - O Plano Anual de Despesas, de iniciativa do 
Presidente, deve ser apresentado ao Conselho Deliberativo e 
ao Conselho. Fiscal, até dois (2) meses após sua eleição. 

§ 19 - Os Conselhos Deliberativos e Fiscal devem apre
ciar o Plano An ual de Despesa num perfodo de quinze (15) 
dias após o recebimento do mesmo, cabendo-lhes aprovar 
integralmente ou propor modificações. 

§ 29 - O Plano Anual de Despesas, por iniciativa do Presi
dente da E-ntidade, pode ser alterado desde que as modifica
ções sejam aprovadas pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

· Art. 57 - O movimento financei ro deve ser realizado por 
intermédio de Agência Bancária Oficial, através de cheques 
nominativos, com a assinatura do Presidente e do Tesou
reiro. 

TiTULO VIl - DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 58 - A mensalidade a que se obrigam os sócios é de 
cem cruzeiros (Cr$ 1 00,00) inicialmente, feita através de talo
nários devidamente assinados pelos Presidente e Tesoureiro 
da ASSEAP. 

§ 19 - A mensali dade sofrerá aumento anualmente de 
vinte por cento (20%), sobre o valor inicial. 

§ 29 - O pagamento da mensalidade é efetuado na Te
souraria da Associação, devendo o mesmo ocorrer no má
ximo até o final de cada mês, após a aprovação do presente 
Estatuto. 

§ 39- Após a aprovação do presente Estatuto, o sócio contri
buirá com a mensalidade a partir do mês em que se associar 
à Entidade. 

Art. 59 - A função de membro da Diretoria, do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal não é remunerada. 

Art. 60 - Cabe à Entidade em Assembléia Geral, criar 
no momento oportuno em que se fizer necessário, Departa
mento que venham beneficiar seus associados. 

Parágrafo único - Os Departamentos criados reger-
se-ão por regu lamentos próprios anexos a este Est'atu to. 

Art. 61 - O presente Estatuto só pode ser reformulado 
em Assembléia Geral, convocada pa ra esta fina lidade, após 
dois anos de sua aprovação, regida pelo Tftulo IV - Da da As
sembléia Geral , deste Estatuto, com seus respectivos Capf
tulos e Artigos. 

Art. 62 - Os casos omissos no presente Estatuto, são re
solvidos pela Diretoria e pelo Conselho Deliberativo, em reu
nião conjunta. 

Art. 63 - O associado que apresentar justificativa por re
querimento, pode ser licenciado pelo prazo máximo de dois 
anos, a critério da Diretoria. 

Art. 64 - O associado que pret~nder se afastar, em cará
ter definitivo do quadro social , deverá apresentar requeri
mento por escrito à Diretoria da ASSEAP. 

Art. 65 - O presente Estatuto entra em vigor na data de 
sua aprovação pela Assemb léia Geral , convocada especial
mente para este fim . 

Macapá-AP, 04 de maio / 73 
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