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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA DE DIREITO 

DO OESTE DO PARÁ CAPIVADE – AAADOPC  

  “ATLÉTICA CAPIVADE”  

 

TÍTULO I   

DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS   

CAPÍTULO I   

DOS FUNDAMENTOS E FINALIDADE 

Art. 1º – A Associação Atlética Acadêmica de Direito do Oeste do Pará 

Capivade, pessoa jurídica de direito privado, livre de fins lucrativos, orientação 

partidária, filosófica, política ou religiosa e com autonomia administrativa, com 

prazo indeterminado na duração de suas atividades, fundada em 20 de julho de 

2018, com sede e foro na cidade de Santarém, Estado do Pará. É a entidade de 

organização de desporto de Direito da Universidade Federal do Oeste do Pará, 

que tem como objeto social a promoção do desporto, lazer e ação social.   

Art. 2º – A Associação Atlética Acadêmica de Direito do Oeste do Pará 

Capivade designa-se abreviadamente e doravante, por AAADOPC, tendo como 

nome fantasia “Atlética Capivade”, rege-se pelo disposto neste estatuto, 

observadas as normas legais e regulamentos aplicáveis.   

Art. 3º – São finalidades da AAADOPC:  

I – Promover e suscitar a prática esportiva entre os acadêmicos de Direito da 

Universidade Federal do Oeste do Pará, proporcionando-lhe os meios 

necessários para tal;   

II – Representar os alunos do curso de Direito da UFOPA no desporto 

universitário e comunitário, os quais lhe forem permitidos;   

III – Promover competições e intercâmbio com entidades congêneres do Estado, 

país e exterior;   

IV – Colaborar para o desenvolvimento do esporte universitário, promovendo e 

incentivando a organização esportiva dos estudantes;   

V – Realizar atividades de integração, lazer, sociais, culturais, esportivas e 

acadêmicas em parceria com outras Associações Acadêmicas Atléticas, em 

especial com aquelas com sede e foro no Oeste do Pará;   
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VI – Adquirir, gerenciar e manter o patrimônio necessário para o cumprimento 

de suas atividades; 

VII – Colaborar para o desenvolvimento social através de ações que visem 

atender demandas carentes da sociedade, onde for possível uma atuação positiva 

da AAADOPC.   

Art. 4º – Todo e qualquer desporto que vier a organizar, participar, dirigir ou 

incentivar, terá caráter amador e voluntário.   

  

CAPÍTULO II 

DOS SÍMBOLOS 

Art. 5º – O brasão da AAADOPC é a imagem de um escudo circular de fundo 

vermelho com um círculo menor vermelho em sua parte superior e preto em sua 

parte inferior, do qual emerge o busto da mascote da associação, uma 

CAPIVARA ANTROPOMÓRFICA, segurando em sua mão direita um 

representativo de Vade Mecum e em sua mão esquerda um representativo de 

balança. Dentro do círculo menor vermelho e preto consta grafado o nome social 

completo da Associação, ao redor da mascote, de maneira que “A.A.A DE 

DIREITO DO OESTE DO PARÁ” se situa na parte superior, e “CAPIVADE” 

ocupa a parte inferior, em letreiro maior na cor branca.  

Art. 6º – É representativo da AAADOPC o brasão da Associação.   

Art. 7º – As cores oficiais da Associação Atlética Acadêmica de Direito do 

Oeste do Pará Capivade são: vermelho e preto e estarão presentes em todos os 

itens, uniformes e timbres a serem utilizados pelo presente órgão. 

 

TÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO, PODERES E COMPETÊNCIA  

CAPÍTULO I  

DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 8º – A Associação Atlética Acadêmica de Direito do Oeste do Pará 

Capivade  é constituída por alunos da graduação, devidamente matriculados na 

Faculdade de Direito da UFOPA. 

§1º – Os acadêmicos de Direito e os eventuais alunos já formados serão 

admitidos como Associados, gozando de todos os direitos a eles pertinentes.   
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§2º – Os alunos da graduação da faculdade Direito, assim como os já formados 

em Direito poderão ter acesso a todas as atividades esportivas e treinos, desde 

que permitidos pelo edital da competição.   

Art. 9º – Será considerado “associado”, aquele que, sem impedimentos legais, 

for admitido como tal conforme determinação do Edital de Associação do 

respectivo período e mantenha em dia suas obrigações, estas descritas neste 

Estatuto e demais documentos oficiais da AAADOPC. 

§ 1º Será considerado atleta “associado”, aquele que, sem impedimentos legais, 

for admitido como tal conforme determinação em Edital do respectivo período e 

mantenha em dia suas obrigações, estas descritas neste Estatuto e demais 

documentos oficiais da AAADOPC. 

§ 2º Considera-se atleta “associado”, o aluno de graduação devidamente 

matriculado na Universidade Federal do Oeste do Pará, que não contenha 

vínculo com qualquer outra Associação Atlética, admitido como tal conforme 

determinação do Edital de Associação do respectivo período e mantenha em dia 

suas obrigações com a AAADOPC. 

Art. 10º – O Período de Cadastramento de Associados e prazo de vigência serão 

determinados pelo Edital de Associação a ser editado pela Diretoria Executiva 

da AAADOPC. 

§ 1º O Período de Cadastramento para Atletas “Associados” e prazo de vigência 

serão determinados pelo Edital de Associação a ser editado pela Diretoria 

Executiva da AAADOPC.    

§ 2º O Período de Cadastramento para associados nunca poderá ser superior a 

dois meses (sessenta dias corridos).   

Art. 11 – É expressamente vedado qualquer distinção no quadro social da 

AAADOPC. Todos os associados em dia com suas obrigações deverão ser 

tratados com igualdade e máximo de respeito, haja vista sua relevância para a 

razão de ser desta entidade.   

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO E PODERES 

Art. 12 – São Poderes da AAADOPC:    

I – A Assembleia Geral;   

II – A Diretoria Executiva;  

III – A Diretoria Geral.   
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Art. 13 – São condições indispensáveis para pleito e investidura em qualquer 

cargo da gestão desta Associação:    

I – Ser sócio efetivo (adimplente) da AAADOPC a pelo menos 1 ano;   

II – Estar em pleno gozo de seus direitos como associado;  

III – Não estar a cumprir pena imposta pela AAADOPC.  

Art. 14 – Havendo emissão de denúncia de penalidade sobre membro da 

Diretoria, implica em afastamento automático do cargo até a conclusão do 

processo disciplinar.   

   

CAPÍTULO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 15 – A Assembleia Geral é o órgão máximo da entidade com poderes 

deliberativo, legislativo e eletivo, constitui-se dos associados efetivos da 

entidade, sendo irrecorríveis suas decisões.    

Art. 16 – A Assembleia Geral reunir-se-á apenas de forma extraordinária, 

quando necessário, sendo convocada, por escrito, através de Solicitação:   

I – Do Presidente em conjunto com seu Vice-presidente da AAADOPC;    

II – De 2/3 da Diretoria;   

III – De 1/5 dos associados;   

§ 1° A Solicitação deverá ser assinada por todos os solicitantes, de maneira que 

alcance os quantitativos mínimos exigidos. Em seguida, deverá ser encaminhada 

ao Secretário – Geral, que realizará a publicação de convocação e pauta de 

reunião extraordinária que se seguirá, em até 30 dias após a apresentação da 

Solicitação.   

§ 2º A Solicitação de convocação de Reunião Extraordinária de Assembleia 

Geral independe de aprovação ou veto da Diretoria, desde que cumpridos os 

quantitativos de assinaturas. 

Art. 17 – A convocação para a Assembleia Geral deverá ser publicada com, no 

mínimo, 72 horas de antecedência, com ampla divulgação nos meios de 

comunicação pertencentes à AAADOPC.    

Art. 18 – A Assembleia Geral se reunirá em primeira chamada com quórum 

mínimo de 1/3 dos seus associados efetivos.   
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Parágrafo Único: Caso o quórum mínimo previsto no caput deste Art. não seja 

satisfeito, far-se-á nova chamada em trinta minutos, esta que será satisfeita na 

presença de 1/10 do número total de Associados da AAADOPC.    

Art. 19 – A Diretoria Executiva deve presidir e registrar os trabalhos da 

Assembleia Geral, cabendo ao Presidente e Vice-Presidente a condução da 

sessão e apuração das votações que venham a ocorrer e ao (a) Secretário (a) o 

registro, em ata oficial, de todas as deliberações e atos acontecidos na reunião.    

Art. 20 – Compete à Assembleia Geral:   

I – Discutir, emendar, revogar e vetar possíveis reformas estatutárias;   

II – Apreciar, confirmar ou reformar decisões da Diretoria Executiva acerca de 

processos disciplinares;   

III – Apresentar requerimentos e sugestões acerca da gestão dos times, bandas e 

torcidas da atlética.   

§1º Qualquer alteração do presente Estatuto será aprovada com o voto favorável 

de, no mínimo, 4/5 dos associados efetivos desta associação, presentes em 

votação aberta.   

§2° As decisões em procedimentos disciplinares serão oficializadas pelo voto 

favorável da maioria absoluta dos presentes em sessão por votação aberta e, em 

caso de empate, mantém-se a decisão adotada pela Diretoria Executiva.   

§3° A apresentação de sugestões e requerimentos dos times e torcidas detêm 

caráter meramente expositivo, livre de votação, ou deliberação pela própria 

Assembleia Geral.   

§4° Todas as decisões da Assembleia geral terão eficácia após publicação em 

todos os meios de comunicação oficial da AAADOPC.   

CAPÍTULO IV 

DAS DIRETORIAS 

Seção I  

Da Diretoria Executiva 

Art. 21 – A Diretoria Executiva é o órgão administrativo da Associação, sendo 

eleita em sessão extraordinária eleitoral para exercício do mandato.   

Parágrafo único: Para a constituição da Diretoria Executiva será obrigatório o 

estabelecimento de uma cota mínima de ¼ para membros do sexo feminino.  

Art. 22 – A Diretoria Executiva é composta pelo:    
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I – Presidente;   

II – Vice-Presidente;    

III – Secretariado;    

IV – Tesoureiro.   

Art. 23 – Compete a Diretoria Executiva, coletivamente:   

I – A liderança dos trabalhos da AAADOPC, agindo em prol da efetivação das 

metas da gestão, apurando casos conflituosos, preservando os princípios de 

honestidade, transparência e eficiência, regentes da Associação;   

II – Elaborar Planejamento Financeiro Anual, onde constará, obrigatoriamente, 

uma data prevista para Assembleia Geral para apresentar Balanço Anual.   

III – Conduzir as Assembleias Gerais, conforme os termos do artigo 20 deste 

estatuto.    

Art. 24 – Compete ao Presidente, além de outras atribuições constantes neste 

estatuto:   

I – Coordenar, policiar e superintender todas as atividades da entidade, bem 

como representá-la oficialmente e zelar pelo seu perfeito funcionamento;   

II – Coordenar todas as reuniões da Diretoria e convocá-las, garantindo a 

execução das decisões ali tomadas conjuntamente;   

III – Representar a Associação em juízo e fora dele;   

IV – Manter contato com outras Atléticas e Instituições Estudantis;   

V – Firmar e zelar parcerias interessantes para a AAADOPC e seus associados, 

em conjunto com o Vice-Presidente.   

Art. 25 – Compete ao Vice-Presidente, além de outras atribuições constantes 

neste estatuto:   

I – Substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos;   

II – Auxiliar o Presidente a exercer, por delegação, atividades de competência 

deste.   

Art. 26 – Compete ao Secretariado, além de outras atribuições constantes neste 

estatuto:   

I – Substituir o presidente, na falta ou impedimento do vice-presidente;    

II – Redigir a ata das reuniões e assembleias;   
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III – Administrar a agenda da AAADOPC;   

IV – Administrar o ingresso, documentação e exclusão de associados;   

V – Coordenar os documentos pertencentes a esta entidade, tais quais ofícios, 

fichários, correspondências, arquivos, entre outros.   

VI – Manter registro de frequência acerca da presença dos Diretores em 

reuniões convocadas, sob pena de incidência do artigo 40.    

Art. 27 – Compete à Tesouraria coordenar, executar e zelar pelos trabalhos e 

documentos relativos às finanças da AAADOPC.   

Art. 28 – Compete à Tesouraria, além de outras atribuições constantes neste 

estatuto:   

I – Dirigir os trabalhos da Tesouraria;   

II – Elaborar, mensalmente, relatório de prestação de contas e, anualmente, 

balanço;   

III – Dar ciência para Diretoria Executiva de todos os seus atos;   

IV – Ter sob sua guarda e inteira responsabilidade valores e dinheiro da 

entidade;    

V – Promover a arrecadação de receitas e fiscalizar sua aplicação;   

VI – Realizar todo o serviço bancário exigido pela entidade;   

VII – Execução do livro-caixa, constando receitas e despesas da associação;   

VIII – Trabalhar em conjunto com a diretoria de patrimônio, a fim de gerenciar 

a venda de produtos da AAADOPC. 

Seção II 

Da Diretoria Geral 

Art. 29 – Cabe a Diretoria Executiva indicar os membros que ocuparão a 

Diretoria Geral.   

Parágrafo único: Para a constituição da Diretoria Geral será obrigatório o 

estabelecimento de uma cota mínima de 30% (trinta porcento) para membros do 

sexo feminino. 

Art. 30 – A Diretoria Geral é composta por:    

I – Diretoria de Esportes;   

II – Diretoria de Comunicação e Marketing;    
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III – Diretoria de Eventos;   

IV – Diretoria de Ação Social;   

V – Diretoria de Patrimônio;   

VI – Diretoria de Patrocínio.  

Parágrafo Único – É permitida ao presidente a criação de diretorias especiais 

de escolha para apoiar as estratégias de gestão e atender demandas específicas.    

Art. 31 – Compete ao Diretor de Esportes:   

I – Administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar a prática desportiva em 

caráter competitivo, visando a participação em competições regionais, estaduais, 

nacionais e internacionais;  

II – Enviar relatório de toda e qualquer competição à Diretoria;   

III – Organizar treinos e seletivas;  

IV – Definir e orientar os coordenadores das modalidades; 

V – Levar, ao conhecimento da Diretoria Executiva, sugestões, opiniões, 

demandas dos Coordenadores de Modalidades; 

VI – Levantar e solucionar problemas específicos das modalidades à Diretoria;   

VII – Apresentar avaliação trimestral de cada modalidade à Diretoria.    

Art. 32 – Compete ao Diretor de Comunicação e Marketing: 

I – Divulgar as atividades da Associação Atlética Acadêmica de Direito 

Capivade, incluindo eventos, treinos, seletivas, reuniões, assembleias e etc.;  

II – Ajudar na divulgação das atividades propostas pela AAADOPC;  

III – Criar e gerir os meios que favoreçam a comunicação entre a AAADOPC, 

os alunos e a comunidade externa. Esses meios poderão ser redes sociais, 

panfletos, banners, sites, entre outros; 

IV – Redigir e enviar portfólios da AAADOPC e suas atividades;  

V – Fazer clipping de toda matéria relacionada à AAADOPC;  

VI – Manter-se informado em relação aos eventos de interesse da AAADOPC;   

VII – Buscar e administrar juntamente do Presidente e da Diretoria Financeira 

recursos de patrocínios;   

VIII – Criar e confeccionar itens da AAADOPC para venda e divulgação; 
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IX – Estabelecer o contato com empresas que a AAADOPC é, ou vir a ser, 

cliente ou parceira.   

Art. 33 – Compete ao Diretor de Eventos:  

I – Promover a arrecadação de receitas e fiscalizar sua aplicação junto à 

Diretoria Financeira;   

II – Redigir projetos de eventos a serem realizados pela AAADOPC e 

apresentá-los previamente à diretoria; 

III – Organizar e realizar eventos e confraternizações.   

IV – Coordenar a participação da AAADOPC em eventos locais, regionais, 

nacionais e internacionais;  

V – Estabelecer e supervisionar a logística de trabalhos em eventos; 

VI – Fiscalizar a circulação do dinheiro do caixa nos eventos, junto da 

Tesouraria;   

VII – Prestar contas após o evento promovido.   

Art. 34 – Compete ao Diretor de Patrimônio:  

I – Ter sob sua responsabilidade todo o material esportivo e demais bens e 

patrimônios da entidade e zelar pela conservação destes;  

II – Cotar e adquirir material esportivo, quando solicitado pelo Diretor de 

Esportes, mediante a aprovação em reunião da Diretoria;  

III – Administrar a devolução de todo o material em poder dos associados e de 

terceiros;   

IV – Responsabilizar e cobrar ressarcimento aos que danificarem, perderem ou 

disporem dos bens da entidade e participar tais fatos e nomes à Diretoria 

Executiva para devidas providências;   

V – Promover a reposição dos materiais que faltam à entidade; 

VI – Administrar, junto a Tesouraria e Diretor de Comunicação e Marketing, a 

venda de produtos da AAADOPC; 

VII – Efetuar, mensalmente, o levantamento do patrimônio da entidade.    

Art. 35 – Compete ao Diretor de Ações Sociais:   

I – Promover, incentivar, coordenar, participar de ações sociais no cenário 

nacional e internacional atribuindo responsabilidade social a esta Associação 

Atlética Acadêmica de Direito do Oeste do Pará Capivade;   
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II – Integrar de maneira ativa o corpo de associados e Diretoria em suas ações;    

III – Apresentar planejamento de suas atividades semestralmente;  

IV – Analisar e selecionar entidades a serem atendidas pelas ações sociais 

propostas por esta Entidade;  

V – Prestar contas da receita destinada pela Tesouraria aos seus atos;   

VI – Apresentar balanço das atividades feitas depois de ocorridas, em reunião.   

Art. 36 – Compete ao Diretor de Patrocínio:  

I – Atuar em parceria com a Diretoria Executiva e a Diretoria de Comunicação e 

Marketing na articulação, preparação, avaliação de estratégias de patrocínio e 

parceria;   

II – Seleção de patrocinadores e parceiros;  

III – Aconselhamento da Diretoria Executiva na manutenção e gestão das 

relações institucionais com os parceiros e patrocinadores da AAADOPC;   

IV – Preparar e executar pesquisas de interesse dos associados que culminem 

em parcerias que contemplem a referida demanda. 

 

Seção III 

Da Diretoria 

Art. 37 – A Diretoria é o órgão deliberativo com força executória, sendo 

composta pela união da Diretoria Executiva e Diretoria Geral.    

Art. 38 – As decisões executivas da Diretoria têm eficácia apenas quando por 

voto favorável da maioria absoluta dos seus componentes.    

Art. 39 – A Diretoria reunir-se-á periodicamente com convocação e data de sua 

conveniência.   

§1º Tem direito a voto todos os membros da Diretoria, sem diferenciação de 

peso entre Executiva e Geral.   

§2º Questões extraordinárias ou desentendimentos entre os demais membros da 

Diretoria serão solucionados por voto único da Diretoria Executiva   

Art. 40 – Os membros da diretoria têm obrigatoriedade de presença em todas as 

reuniões convocadas, salvo com justificativa plausível aceita pela Diretoria 

Executiva.   



11 
 

§1º A Diretoria Executiva terá o poder de adverti-lo, suspendê-lo ou destitui-lo, 

da seguinte maneira:  

a) Advertência na primeira falta;   

b) Advertência na segunda falta;   

c) Suspensão na terceira falta; 

d) Destituição na quarta falta.    

§2º A destituição como Diretor não implica, necessariamente, na perda da 

associação.    

§3º Serão toleradas um máximo de 3 faltas anuais injustificadas por Diretor, 

sendo que na terceira falta ocorrerá a suspensão temporária do diretor faltante. 

Incorrendo em mais uma falta o diretor será destituído de seu cargo.   

§4º O prazo de suspensão de Diretores será aplicado nos mesmos termos do 

julgamento de infrações de associados.   

Art. 41 – O tempo de mandato dos membros da diretoria é de até um ano.   

Art. 42 – Compete coletivamente à diretoria:  

I – Organizar e dirigir as atividades da AAADOPC, a saber:   

a) Elaborar o planejamento anual;   

b) Promover a arrecadação de fundos;   

c) Fomentar, promover, organizar e regulamentar atividades próprias da 

AAADOPC;   

d) Divulgar, participar e organizar torneios universitários; 

e) Elaborar os relatórios de atividade e balanço semestral;  

f) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;   

g) Deliberar sobre as propostas da Assembleia Geral;   

h) Homologar, aprovar, ratificar ou não os atos das diversas diretorias da 

associação e também suspender sua execução;   

i) Convocar Assembleias Gerais extraordinárias;  

j) Representar a entidade em todos os lugares em que se fizer necessário;  

k) Intervir nas atividades de quaisquer diretorias a fim de reparar irregularidades 

ou fiscalizar seu funcionamento;   
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l) Admitir, readmitir, destituir e penalizar qualquer membro da entidade, com 

aprovação da diretoria;  

m) Apresentar relatório trimestral de suas atividades na diretoria da AAADOPC.   

  

CAPÍTULO V 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 43 – A eleição para renovação da Diretoria da AAADOPC será feita por 

meio de convocação de seus associados, mediante voto direto e secreto no 

regime de sufrágio universal.   

§ 1º Será adotado o princípio majoritário simples.   

§ 2º Em caso de empate, processar-se-á nova eleição no prazo de dois dias.   

§ 3º Em caso de novo empate, será eleita a chapa que contiver os associados 

mais antigos da AAADOPC.   

§ 4º Caso seja inscrita apenas uma chapa não ocorrerá eleição, a chapa única 

será aclamada vencedora.   

Art. 44 – A Comissão Eleitoral será composta por sorteio de associados pré-

cadastrados, que estejam em pleno gozo de seus direitos e deveres e que não 

façam parte da atual gestão ou, porventura, venha concorrer no pleito em 

questão.   

Art. 45 – As chapas deverão ser registradas junto à Comissão Eleitoral da 

associação com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, podendo haver uma 

única recondução da chapa vigente.   

§1º A formação da chapa dirá respeito somente aos membros da Diretoria 

Executiva, logo, Presidente, Vice-Presidente, Secretariado e Tesouraria.   

§2º Os membros da nova chapa poderão ser ou não integrantes da antiga 

composição da Executiva, desde que a nova chapa não seja exclusivamente 

composta por aquela.   

§3º As chapas podem ser compostas por qualquer aluno graduando de Direito, 

regularmente matriculado, respeitado os requisitos dispostos no art.13, I.   

§4º Os cargos da Diretoria Executiva não poderão ser ocupados por discentes 

que concluirão a graduação antes do término do mandato.   

Art. 46 – A eleição realizar-se-á com a presença de qualquer número dos 

associados votantes, sendo o resultado válido.   
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Art. 47 – Terminada a votação, a Comissão Eleitoral, acompanhada de um 

representante de cada chapa procederá apreciação dos votos.   

Art. 48 – Proclamados os resultados será lavrada a ata geral das eleições que 

deverá ser assinada pela Diretoria em exercício, pela Comissão Eleitoral e pelos 

representantes das chapas participantes do pleito.   

Parágrafo Único – Esta ata, bem como a ata de posse poderá ser registrada em 

cartório oficial.   

Art. 49 – A Diretoria da chapa eleita terá o prazo de 20 (vinte) dias para tomar 

posse, sob pena de se processarem novas eleições. 

TÍTULO III   

 DOS DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES. 

  CAPÍTULO I   

DOS DIREITOS E DEVERES 

Art. 50 – São direitos dos associados da AAADOPC:    

I – Participar das reuniões sociais e esportivas;   

II – Questionar decisões da Diretoria Executiva, sem desobedecê-las;    

III – Solicitar prestação de contas sempre que quiser;   

IV – Votar e ser votado na forma do presente estatuto;   

V – Participar de evento esportivo interno da Atlética disputado pelos seus 

associados e demais alunos devidamente matriculados na UFOPA;    

VI – Participar de competições de desporto universitário pelos times principais 

da AAADOPC, desde que:   

a) Não esteja cumprindo pena;   

b) Satisfaça as condições regulamentares;   

VII – Recorrer à Diretoria e à Assembleia Geral da pena imposta.   

Art. 51 – São deveres dos associados da AAADOPC:   

I – Respeitar, cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;    

II – Zelar pelo material e instalações da entidade;   

III – Acatar e respeitar os membros da Diretoria, bem como suas decisões;   
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IV – Observar, com rigorosa disciplina, as medidas que zelem pela boa ordem 

das promoções da AAADOPC;   

V – Porta-se com o devido decoro no convívio com demais associados e 

parceiros;   

VI – Manter em dia suas obrigações, conforme regulamento interno.   

 

CAPÍTULO II    

DAS PENALIDADES 

Art. 52 – São passíveis de pena todos os associados que:    

I – Infringirem as disposições do presente estatuto;   

II – Desrespeitarem as portarias, editais e regulamentos internos;   

III – Portar-se com indisciplina em competições, excursões, promoções sociais e 

eventos da AAADOPC;   

IV – Desrespeitarem Diretores, associados, técnicos e funcionários;    

V – Deteriorarem o patrimônio da entidade;   

VI – Causarem danos aos associados e à entidade;  

VII – Falarem em nome da entidade ilegalmente.  

VIII – Exprimir toda e qualquer forma de discriminação física, mental, racial, 

sexual, religiosa, político-econômica, estética, artística ou qualquer outro tipo de 

preconceito.   

Art. 53 – As penalidades praticadas por qualquer associado da AAADOPC 

deverão ser avaliadas em Processo Disciplinar pela Diretoria.   

Art. 54 – No processo deverá constar a denúncia, por escrito, contendo relatório 

do fato e a agressão aos ordenamentos desta associação, manifestação por 

escrito do contraditório ofertado ao acusado, ata da sessão de julgamento do 

acusado e sentença final da Diretoria.   

Art. 55 – As penalidades serão de advertência por escrito, suspensão e 

eliminação, de acordo com as seguintes diretrizes:   

I – Toda e qualquer penalidade somente será definitiva se aprovada, no mínimo, 

por 2/3 da Diretoria.   

II – A penalidade de suspensão não pode ser maior do que 3 (três) meses.   
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III – Os punidos poderão recorrer da decisão para a Assembleia Geral.   

IV – A diretoria poderá excluir o membro associado infrator, se acumular três 

advertências e uma suspensão no prazo de 3 (três) meses.   

 

TÍTULO IV  

DO PATRIMÔNIO 

Art. 56 – A receita da AAADOPC pode ser constituída de:    

I – Anuidade paga pelos associados;   

II – Subvenção que venha a receber dos poderes públicos;    

III – Produto de promoções esportivas, sociais e comerciais;    

IV – Por doações ou subvenções a seu proveito;   

V – Venda de produtos da AAADOPC.   

Art. 57 – As despesas da AAADOPC são provenientes:    

I –Das taxas e aluguéis;   

II – De gastos necessários à aquisição, conservação e manutenção do patrimônio 

da entidade;   

III – Do custeio de promoções esportivas, sociais;   

IV – De gastos eventuais.   

     

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 58 – Na hipótese de dissolução da Associação Atlética Acadêmica de 

Direito do Oeste do Pará Capivade, seus bens serão recolhidos, catalogados, 

vendidos e a renda angariada será destinada ao Centro Acadêmico de Direito da 

Universidade Federal do Oeste do Pará.    

Art. 59 – No caso de renúncia, destituição ou expulsão do Presidente, o cargo 

virá a ser ocupado pelo Vice-Presidente, sem a indicação de novo Vice-

Presidente. Em caso de dupla renúncia o secretário assumirá interinamente, 

cabendo a proposição de nova eleição imediatamente.   
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Art. 60 – É proibido aos poderes usufruir dos cofres sociais para qualquer fim 

estranho aos objetivos da entidade.   

Art. 61 – O exercício de qualquer cargo de gestão não poderá ser remunerado.   

Art. 62 – A proposição de emenda ao estatuto poderá ser apresentada mediante 

aprovação de 20% dos associados efetivos ou 1/3 da Diretoria.   

Parágrafo Único – o anteprojeto será analisado por comissão especial, 

designada pela Diretoria para este fim.   

Art. 63 – O presente estatuto entrará em vigor a partir da data de aprovação em 

Assembleia Geral.   

Art. 65 – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Santarém, 20 de julho de 2018.  

  

 

DIRETORIA EXECUTIVA: 

Helder de Sousa Oliveira (Presidente), Marcos Vinícius Guedes do Rosário 

(Vice-presidente), Júlia Rodrigues Menezes (Secretária Geral – Secretariado), 

Maria Vitória Pereira Alves Santana (Tesoureira). 

 

PRESENTES: 

André Luiz Gonzaga de Oliveira - Benedito Wagner Santos do Nascimento - 

Helder de Sousa Oliveira - Gabriel Oliveira do Nascimento - Gustavo José 

Figueira Ferreira - Jacqueline Beatriz Aguiar dos Santos - Júlia Rodrigues 

Menezes - Marcos Vinicius dos Santos Batista - Marcos Vinicius Guedes do 

Rosário - Maria Vitória Pereira Alves Santana - Matheus da Silva Franco - 

Paula Laíse Silva da Luz - Rayandra Cardoso de Souza - Ruan Magalhães da 

Silva - Thaissa Glenda Almeida Mota. 
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_______________________________ 

HELDER DE SOUSA OLIVEIRA 

PRESIDENTE 

CPF: 042.822.652-30 

 

_________________________________ 

JÚLIA RODRIGUES MENEZES 

SECRETÁRIA GERAL 

CPF: 785.479.702-15 

  

__________________________________ 

JOSÉ HILDEGARDES DA SILVA SANTANA 

ADVOGADO  

OAB/PA 22.291 


