
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO DA  

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PRACINHAS (sd da FEB na II GM). 

 

Aos XX dias do mês de XX de dois mil e XX, às XX horas, na Rua das Marrecas, 

número trinta e cinco, no bairro da Lapa, cidade do Rio de Janeiro, reuniu-se, em 

Assembleia Geral, um grupo de membros da Associação Nacional dos Veteranos da 

Força Expedicionária Brasileira – ANVFEB interessados na fundação da 

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PRACINHAS (sd da FEB na II GM). O senhor 

FULANO foi escolhido pelos presentes para presidi-la. Para secretariar a sessão, o 

presidente convidou o senhor BELTRANO. Pelo secretário foi feita a leitura da ordem 

do dia: constituir e fundar a Associação dos Amigos dos Pracinhas, aprovar o estatuto e 

eleger a primeira Diretoria e Conselho Fiscal, no que foi aplaudido pelos presentes. 

Diante do apoio manifestado, o presidente declarou fundada a Associação e pediu ao 

senhor CICLANO que fizesse a leitura do projeto do Estatuto, que após discussão e 

intervenções, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. A seguir, o 

Presidente determinou que se procedesse a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal 

para o mandato de dois anos, em conformidade com o disposto no Estatuto recém-

aprovado. Após breve intervalo para apresentação de chapas, apenas uma se apresentou, 

sendo eleita por aclamação, com a seguinte composição: FULANO, Presidente; 

BELTRANO, Secretário Geral; CICLANO, Tesoureiro; e Conselho Fiscal: AAAA, 

BBBB e CCCC. Prosseguindo, todos foram empossados em seus cargos. O presidente 

agradeceu a presença de todos e convidou para um lanche de confraternização. Nada 

mais havendo que tratar, e como ninguém quisesse usar da palavra, o presidente 

levantou a sessão. E para constar, eu, BELTRANO, secretário, lavrei a presente ata, que 

vai por mim e pelo presidente assinada.  

 

 

            

Presidente                                                                          Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PRACINHAS (sd da FEB na II GM) 

 

Art. 1º. A Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM), fundada em xx de xx 

de xxx, é uma associação civil, sem fins lucrativos, com prazo de duração 

indeterminado e sede provisória na Rua das Marrecas, 35, Lapa, Rio de Janeiro, RJ, 

20.031-040, regendo-se pelo presente Estatuto. 

 

Art. 2º. A Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM) tem como finalidades: 

 

I – Mobilizar a comunidade para apoiar à conservação, à preservação e à proteção da 

Casa da FEB e de seu acervo; os museus da FEB no Brasil e no exterior (ex Pistoia), 

museus da Marinha de Guerra e Mercante na II GM e museus do Senta Pua. 

II – Zelar pela manutenção da Casa da FEB, inclusive de seu acervo; 

III – Captar recursos para o desenvolvimento de projetos de valorização da Casa da 

FEB, de seu acervo, dos museus da FEB e da memória da Força Expedicionária 

Brasileira, dos museus da Marinha de Guerra e Mercante relacionados à II GM e dos 

museus do Senta Pua; 

IV – Receber e realizar doações e administrar recursos para a conservação e 

manutenção da Casa da FEB e de seu acervo, dos museus da FEB, dos museus da 

Marinha de Guerra e Mercante relacionados à II GM e dos museus do Senta Pua; 

V – Promover atividades sociais, educacionais, culturais e desportivas; 

VI – Representar e defender os interesses da Casa da FEB perante autoridades e órgãos 

públicos municipais, estaduais e federais, bem como diante de quaisquer entidades 

privadas, promovendo, em Juízo ou fora dele, as ações e medidas que se tornarem 

necessárias;  

VII – Celebrar convênios e parcerias com associações congêneres, entidades religiosas, 

civis, autarquias, empresas públicas e órgãos públicos; 

VIII – Promover medidas em defesa do erário público, do meio ambiente, da saúde 

pública, do patrimônio histórico, artístico e cultural, dos direitos dos consumidores e 

contribuintes, da criança, do adolescente e do idoso; 

IX – Elaborar e executar projetos de interesse difuso e coletivo; 

X – Editar boletins informativos, periódicos e impressos em geral, bem como manter 

páginas na rede mundial de computadores. 

XI - Receber e realizar doações e administrar recursos para pessoas (físicas ou jurídicas) 

interessadas na manutenção e/ou recuperação de documentos, armamentos, 

equipamentos, viaturas, todos relacionados com a história do Brasil na II GM,  

 

Parágrafo Único. O desenvolvimento das atividades da Associação pautar-se-á pela 

observância dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência. 

 

Art. 3º. Poderá se associar à Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM) 

qualquer pessoa física ou jurídica, desde que satisfaça as exigências e condições 

previstas neste Estatuto. 

 

§ 1º. A pessoa jurídica associada indicará quem a represente junto à Associação dos 

Amigos dos Pracinhas, com plenos poderes para exercer em suas reuniões todas as 

atribuições outorgadas por este Estatuto. 

 



§ 2º. O representante da pessoa jurídica associada poderá ser por esta substituído a 

qualquer tempo, em razão de interesse seu ou em atendimento a solicitação da Diretoria 

da Associação dos Amigos dos Pracinhas. 

 

§ 3º. A admissão de pessoa física como Associado efetivo dependerá de requerimento 

do interessado, em que se compromete a cumprir com as finalidades estatutárias da 

Associação. 

 

Art. 4º. São três as categorias de Associados:  

 

I – Fundador, aquele que participar da constituição da Associação dos Amigos dos 

Pracinhas (sd da FEB na II GM) até a aprovação do presente estatuto; 

II – Efetivo, aquele que se associar à Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II 

GM) após o prazo previsto no inciso anterior; 

III – Benemérito, a pessoa física ou jurídica que, independentemente de ser Associado 

nas demais categorias, tenha prestado relevantes serviços à Casa da FEB, aos museus da 

FEB, aos museus da Marinha de Guerra e Mercante relacionados à II GM e aos museus do 

Senta Pua, escolhido em Assembleia Geral. ver art. 26 IV 

 

Parágrafo Único. É vedado aos Associados o pedido de doações em nome da 

Associação, sem a autorização por escrito da Diretoria. 

 

Art. 5º. Os Associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações 

contraídas pela Associação. 

 

Ar. 6º. É permitida a demissão do Associado, desde que manifestada por escrito, 

diretamente ao Presidente. A qualquer tempo ,a seu pedido e após análise da 

Diretoria,poderá ser readmitido no quadro social da Associação. 

 

Art. 7º. A exclusão do Associado dar-se-á, automaticamente, por morte física ou 

incapacidade civil não suprida, ou por faltar mais de duas Assembleias Gerais 

consecutivas e três intercaladas, sem justificativa apresentada à Diretoria. 

 

Parágrafo Único. A exclusão também será aplicada pela Diretoria ao Associado que 

infringir qualquer disposição legal ou estatutária. 

 

Art. 8º. O Associado que realizar campanha ou atos que prejudiquem a Associação 

poderá ser suspenso, por até 180 dias, por decisão da Diretoria ou em assembleia, e isso 

implicará a impossibilidade de exercício de votar bem como de ser votado nas decisões 

das assembleias. 

 

Art. 9º. Fica assegurado ao Associado, nas hipóteses de exclusão ou suspensão, o direito 

de defesa, por escrito, a ser apresentado ao Presidente, no prazo de cinco dias, a contar 

da notificação postal, mediante aviso de recebimento.  

 

§ 1° - A exclusão ou suspensão do Associado será decidida por maioria simples de 

votos da Diretoria que acolherá ou não o parecer do Conselho Fiscal; 

 



§ 2° - A exclusão ou suspensão considerar-se-á definitiva se o Associado não apresentar 

defesa ou se não tiver recorrido da decisão da Diretoria, no prazo de cinco dias, à 

Assembleia Geral. 

 

Art. 10. Os Associados que se desligarem, por meio de demissão ou de exclusão, da 

Associação não terão direito a qualquer tipo de restituição ou indenização. 

 

Art. 11. São direitos dos Associados: 

 

I – participar das assembleias gerais; 

II – votar e ser votado, desde que preenchidas as exigências estatutárias;  

III – ser informado dos eventos promovidos ou patrocinados pela Associação dos 

Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM); 

IV – ter acesso a todos os papéis e informações da Associação dos Amigos dos 

Pracinhas (sd da FEB na II GM), particularmente os de natureza contábil e financeira; 

V – apresentar propostas de trabalho e atividades em geral. 

 

Art. 12. São deveres dos Associados: 

 

I – respeitar e cumprir este Estatuto, o Regimento Interno e as deliberações das 

Assembleias Gerais e da Diretoria; 

II – desincumbir-se, com dedicação, das atribuições dos cargos para os quais tenha sido 

eleito; 

III – pagar com regularidade e pontualidade a anuidade, exceto os Associados 

fundadores e beneméritos. 

 

Parágrafo Único. Os Associados efetivos maiores de 80 (oitenta) anos ficam isentos do 

pagamento da anuidade. 

 

Art. 13. Constituem o patrimônio e as fontes de recursos para manutenção da 

Associação dos Amigos dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM): 

 

I – anuidade paga pelos Associados efetivos; 

II – doações, patrocínios, legados e outras colaborações recebidas; 

III – subvenções federais, estaduais e municipais; 

IV – bens móveis ou imóveis e direitos adquiridos, bem como rendas decorrentes de sua 

exploração; 

V – outras rendas advindas de sua atuação. 

 

Parágrafo Único. As rendas da Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM) 

serão integralmente aplicadas na consecução e desenvolvimento de suas finalidades 

sociais. 

 

Art. 14. A Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM) será integrada e 

administrada pelos seguintes órgãos: 

 

I – Assembleia Geral; 

II – Diretoria; 

III – Conselho Fiscal. 

 



Art. 15. Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não serão remunerados e nem 

farão jus a qualquer percepção de vantagens, de que natureza for e sob qualquer 

pretexto. 

 

§ 1º. A Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM) poderá contratar 

empregados para consecução de atividades técnicas e administrativas. 

 

§ 2º. A remuneração dos empregados, cujas contratações deverão ocorrer com 

observância das normas trabalhistas vigentes, limitar-se-á aos valores praticados pelo 

mercado, na região correspondente a sua área de atuação. 

 

Art. 16. A Assembleia Geral é órgão máximo da Associação dos Amigos dos Pracinhas 

(sd da FEB na II GM) e será integrada por todos os seus Associados. 

 

§ 1º. Nas Assembleias Gerais todos os Associados terão direito a voz, mas apenas os 

fundadores e os efetivos terão direito a voto. 

 

§ 2º. O Associado em débito com suas anuidades poderá participar da Assembleia 

Geral, mas não terá direito a voto. 

 

Art. 17. A Assembleia Geral poderá ser Ordinária ou Extraordinária. 

 

§ 1º. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á por convocação do Presidente da 

Associação, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sendo os Associados 

informados por edital, carta ou meio eletrônico. 

 

§ 2º. A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada pelo presidente da 

Associação ou por 1/5 (um quinto) dos Associados em dia com suas obrigações, 

observado o prazo de antecedência estabelecido no parágrafo anterior. 

 

Art. 18. A Assembleia Geral somente deliberará sobre assuntos constantes da pauta 

respectiva. 

 

Art. 19. A Assembleia Geral se reunirá, em primeira convocação, na presença de pelo 

menos metade dos Associados e, em segunda convocação, com qualquer número, 

decorridos trinta minutos da primeira. 

 

Parágrafo Único. Salvo os casos previstos neste Estatuto, as deliberações da Assembleia 

Geral dar-se-ão por maioria simples de votos dos presentes. 

 

Art. 20. Compete a Assembleia Geral Ordinária - AGO: 

 

I – Eleger, a cada dois anos, a Diretoria e o Conselho Fiscal, no mês de aniversário de 

fundação da Associação; 

II – Deliberar, no máximo 60 (sessenta) dias após o ano civil antecedente, sobre o 

balanço geral do exercício findo, relatório anual de prestação de contas, atividades 

desenvolvidas e previsão orçamentária para o ano subsequente; 

III – Aprovar a criação de cargos internos, propostos pela Diretoria; 

IV – Julgar, em última instância, recurso de Associado, nas hipóteses de exclusão ou 

suspensão.   



 

Art. 21. Compete a Assembleia Geral Extraordinária - AGE: 

 

I – Destituir a Diretoria; 

II - Alterar o Estatuto; 

III – Dissolver a Associação; 

IV – Deliberar sobre outros assuntos que lhe sejam submetidos pela Diretoria, ou por 

1/5 (um quinto) dos Associados com o direito de promovê-la.  

 

Art. 22. É permitido o voto por procuração, à vista de documento escrito, com firma 

reconhecida por autenticidade em cartório, vedada a representação de mais de 5 (cinco) 

Associados ausentes por um único Associado mandatário. 

 

Art. 23. Fica expressamente vedado o preenchimento de cargos ou funções na 

Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM), por Associados efetivos que 

estejam respondendo a inquéritos ou processos criminais, na condição de acusado ou 

réu.  

 

Art. 24. Todas as eleições obedecerão ao princípio de voto direto e secreto ou por 

aclamação. 

 

Parágrafo único – Terão direito de votar o Associado efetivo que se filiar, pelo menos, 

trinta dias antes das eleições. 

 

Art. 25. O Regimento Interno da Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM) 

disciplinará o funcionamento das Assembleias Gerais, respeitadas as regras deste 

Estatuto. 

 

Art. 26. A Diretoria é o órgão executivo da Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da 

FEB na II GM), competindo-lhe: 

 

I – Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

II – estabelecer os planos de trabalho da Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB 

na II GM) e executá-los ou acompanhar sua execução, conforme o caso; 

III – decidir sobre a aquisição ou alienação de bens móveis ou imóveis, submetendo sua 

deliberação à Assembleia Geral; 

IV – outorgar o título de Associado benemérito; ver art. 4 III. 

V – decidir, e, primeira instância, sobre a exclusão ou suspensão de Associado; 

VI – prestar contas anualmente, submetendo-as ao Conselho Fiscal e à Assembleia 

Geral; 

VII – prestar todas as informações solicitadas pelo Conselho Fiscal e apresentar a ele e a 

qualquer Associado que o requeira papéis e informações de interesse da Associação dos 

Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM); 

VIII – elaborar a proposta de Regimento Interno e submetê-la à apreciação da 

Assembleia Geral; 

IX – fixar o valor da contribuição anual; 

X – contratar e demitir os empregados da associação. 

 



Art. 27. A Diretoria será constituído de um Presidente, um Vice-Presidente, um 

Secretário e um Tesoureiro, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 2 (dois) 

anos, permitida reeleições. 

 

Parágrafo Único. Ocorrida vacância no decorrer do mandato, caberá à Assembleia Geral 

aprovar a indicação de sócio efetivo ou fundador para ocupar a vaga durante o período 

remanescente. 

 

Art. 28. Aplicam-se à Diretoria as regras fixadas para as Assembleias gerais, 

particularmente aquelas sobre a realização das reuniões, observado que as deliberações 

serão sempre por maioria de votos dos presentes. 

 

Art. 29. Ao Presidente compete: 

 

I – executar ou fazer executar as decisões tomadas pela Assembleia Geral ou pela 

Diretoria; 

II – representar a Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM) em juízo ou fora 

dele, bem como em todas as relações com terceiros, pessoalmente ou por meio de 

preposto expressamente indicado; 

III – convocar a Assembleia Geral, bem assim as reuniões da Diretoria e do Conselho 

Fiscal; 

IV – presidir as reuniões da Assembleia Geral, nas quais somente votará em caso de 

empate, e as da Diretoria, nas quais votará normalmente, tendo ainda o voto de 

qualidade; 

V – assinar: 

a) juntamente com o Secretário, as atas de reuniões da Assembleia Geral e da Diretoria;  

b) juntamente com o Tesoureiro, os cheques e todos os demais documentos contábeis, 

financeiros ou patrimoniais. 

 

Art. 30. Compete ao Vice-Presidente auxiliar o Presidente, quando solicitado, no 

exercício de suas atribuições, bem como substituí-lo em seus impedimentos ou 

ausências. 

 

Art. 31. Ao Secretário compete: 

 

I – Secretariar as reuniões da Assembleia Geral e da Diretoria; 

II – elaborar o relatório anual da Diretoria; 

III – manter atualizado o cadastro de Associados; 

IV – promover a convocação; 

V – manter atualizados os livros de presença e registros de atas de reuniões da 

Assembleia Geral e do Conselho Fiscal; 

VI – substituir o presidente em caso de falta ou impedimento dele e do Vice-Presidente. 

 

Art. 32. Ao Tesoureiro compete: 

 

I – assinar, com o Presidente, os cheques e quaisquer outros documentos de natureza 

contábil, financeira e patrimonial; 

II – promover e controlar a arrecadação das contribuições dos Associados, bem como 

quaisquer outras doações, auxílios e financiamentos; 



III – propor diretrizes financeiras para a gestão da Associação dos Amigos dos 

Pracinhas (sd da FEB na II GM); 

IV – depositar quantias em estabelecimentos de crédito e realizar aplicações de 

recursos, respeitadas as diretrizes fixadas pela Diretoria; 

V – elaborar balancetes financeiros semestrais; 

VI – elaborar balanço anual do exercício e a prestação de contas do período;  

VII – elaborar a proposta orçamentária de cada exercício; 

VIII – substituir o secretário nos seus impedimentos e ausências. 

 

Art. 33. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização econômico-financeira da Associação 

dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM), será composto de 3 (três) Associados. 

 

Parágrafo Único. Ocorrida vacância no decorrer do mandato, caberá à Assembleia Geral 

aprovar a indicação de sócio efetivo ou fundador para ocupar a vaga no Conselho Fiscal 

durante o período remanescente. 

 

Art. 34. O Conselho Fiscal deverá se reunir ordinariamente 1 (uma) vez a cada final de 

ano, e extraordinariamente sempre que se fizer necessário. 

 

Art. 35. Ao Conselho Fiscal compete: 

 

I – examinar a escrituração contábil, assim como a documentação a ela referente, 

emitindo parecer; 

II – examinar, anualmente, o relatório das atividades da Associação dos Amigos dos 

Pracinhas (sd da FEB na II GM), assim como a demonstração dos resultados econômico-

financeiros do exercício findo, emitindo parecer; 

III – examinar se o montante das despesas e as inversões realizadas estão de acordo com 

os programas e decisões da Assembleia Geral, emitindo parecer; 

IV – elaborar parecer sobre a exclusão ou suspensão de Associado, quando este 

apresentar defesa por escrito; 

 

Art. 36. O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida 

reeleições. 

 

Art. 37. Aplicam-se ao Conselho Fiscal as regras fixadas para as Assembleias gerais, 

particularmente aquelas sobre a realização das reuniões, observado que as deliberações 

serão sempre por maioria de votos dos presentes. 

 

Art. 38. Este Estatuto Social poderá ser reformado, no todo ou em parte, por decisão de 

pelo menos 2/3 da Assembleia reunida para esse fim, com propostas apresentadas pela 

Diretoria, pelo Conselho Fiscal, por Associado efetivo ou fundador em dia com suas 

obrigações. 

 

Art. 39. A dissolução da Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM), por 

proposta da Diretoria ou do Conselho Fiscal, será decidida pela Assembleia Geral 

Extraordinária especialmente convocada para esse fim. 

 

Art. 40. Se for aprovada a proposta de dissolução da Associação dos Amigos dos 

Pracinhas (sd da FEB na II GM), os bens de seu patrimônio social serão revertidos a entidades 

congêneres, de acordo com decisão da Assembleia que deliberar sobre a dissolução; 



 

Art. 41. Na hipótese de dissolução da Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II 

GM) os bens de seu patrimônio não poderão ser destinados aos Associados. 

 

Art. 42. Os pontos omissos no presente Estatuto serão decididos pela Diretoria e 

submetidos à aprovação da Assembleia Geral. 

 

Art. 43. A Associação dos Amigos dos Pracinhas (sd da FEB na II GM) terá por foro a comarca 

da Capital, no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Art. 44. Este Estatuto Social entra imediatamente em vigor na data de sua aprovação.  

 

Rio de Janeiro, RJ, 

 

 

Presidente                                                        Secretário 


