ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARAÍBA
AFRAFEP
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, FINS,
PRAZO DE DURAÇÃO E SEDE
Art. 1º A Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba - Afrafep, fundada em 18 de
setembro de 1962, é uma Associação de fins não econômicos, com sede e foro na cidade de
João Pessoa, no Estado da Paraíba, localizada na Rua Conselheiro Henrique, nº 45, Centro, e
filiais, com prazo de duração indeterminado, que será regida por este Estatuto, pelo Regimento
Interno e pelos demais atos baixados por seus órgãos sociais colegiados.
Parágrafo único. O exercício social coincidirá com o ano civil.
Art. 2º A Afrafep é uma Associação congregadora das classes Auditor Fiscal Tributário Estadual
e Auditor Fiscal Tributário Estadual de Mercadorias em Trânsito, ativos e inativos, responsável
pela promoção de atividade de integração social e assistência à saúde suplementar sob o regime de autogestão.
Art. 3º À Afrafep compete:
I - promover a união e a integração social, desportiva, cultural e profissional dos que a integram,
por meio da criação, instalação e manutenção de locais para lazer e estudo;
II - administrar planos privados de assistência à saúde, na modalidade autogestão, regidos por
regulamentos específicos, a fim de prestar assistência médico-hospitalar aos sócios e seus dependentes;
III - representar seus sócios administrativa e judicialmente no que concerne à atividade associativa;
IV - manter intercâmbio com órgãos congêneres, nacionais e estrangeiros, incrementando a troca de informações técnicas relativas a assuntos de interesse mútuo, com o objetivo de promover
a integração e o congraçamento.

Art. 4º A Afrafep poderá:
I - colaborar com a administração pública, quando necessário;
II - contratar apólice coletiva de seguros de vida em grupo e acidentes pessoais e pecúlios em
prol de seus sócios;
III - protestar e agir solidariamente, por todos os meios legais, contra fatos ou atos que firam, direta ou indiretamente, interesses dos sócios, independente de pedidos ou reclamações;
IV - publicar ou contratar publicação de boletins informativos, revistas, jornais e outros meios de
comunicação em defesa de direitos dos sócios, bem como aceitar a colaboração de trabalhos
escritos e assinados por sócios de matéria concernente aos interesses da classe;
V - pugnar, permanentemente, no sentido de que seja mantido entre seus sócios um ambiente
de perfeita harmonia e congraçamento em torno dos ideais da classe;
VI - manter biblioteca com destaque especial para obras e trabalhos de natureza fiscal;
VII - examinar as reivindicações da classe que lhe forem submetidas, interferindo, quando justas, por sua efetivação;
VIII - criar, quando necessário, delegacias da Afrafep nas sedes das gerências regionais, obedecido o inciso XI, do art. 46;
IX - manter locais aprazíveis para recreio e lazer para seus sócios e dependentes;
X - criar filiais.
Art. 5º A Afrafep abster-se-á de todas e quaisquer propagandas de caráter ideológico que tenham feição social, política ou religiosa e não tomará posições estranhas à sua natureza e finalidade, podendo, entretanto, prestigiar sócios em pleitos de que participem.
CAPÍTULO II
DOS SÓCIOS, CATEGORIAS, DIREITOS, DEVERES,
DAS PENALIDADES E RECURSOS
SEÇÃO I
DOS SÓCIOS
Art. 6º Poderão ser sócios da Afrafep:

I - membros do Grupo Ocupacional de Servidores Fiscais Tributários - SFT do Estado, de que
trata a Lei Estadual nº 8.427/2007 e alterações posteriores e os servidores públicos no Estado
da Paraíba;
II - o cônjuge supérstite do sócio;
III - até 14/09/2014, pessoas do grupo familiar até o 3º grau de parentesco consanguíneo ou
afim. A partir de 15/09/2014 (início da vigência da RN 355/2014 da ANS), pessoas do grupo familiar do sócio até o 4º grau de parentesco por consanguinidade e até o 2º grau de parentesco
por afinidade, ou outro grau de parentesco permitido pela ANS decorrente de alteração normativa, para operadoras de planos de saúde na modalidade de autogestão.
§ 1º As pessoas mencionadas neste artigo se investirão na qualidade de sócios da Afrafep, mediante o preenchimento e assinatura de formulário próprio dirigido ao Presidente.
§ 2º O desligamento voluntário produzirá seus efeitos a partir da data do protocolo, mantendo-se
o dever de quitar as obrigações estatutárias não saldadas.
§ 3º A obtenção da qualidade de sócio ficará condicionada à aceitação integral dos termos deste
Estatuto e do Regimento Interno, bem como do pagamento das mensalidades e demais obrigações financeiras, o que poderá ser feito mediante desconto em folha, pagamento em boleto bancário ou débito em conta bancária.
SEÇÃO II
CATEGORIAS DE SÓCIOS
Art 7º A AFRAFEP é composta pelas seguintes categorias de sócios:
I - fundadores: os Auditores Fiscais que assinaram a Ata da Fundação;
II - patrimoniais:
a) os Auditores Fiscais ativos e inativos, que admitidos na forma deste Estatuto, tenham adquirido e integralizado o título patrimonial;
b) o cônjuge ou companheiro do Auditor Fiscal falecido;
III - contribuintes: até 14/09/2014, pessoas do grupo familiar do sócio patrimonial até o 3º grau
de parentesco consanguíneo ou afim. A partir de 15/09/2014 (início da vigência da RN 355/2014
da ANS), pessoas do grupo familiar do sócio patrimonial até o 4º grau de parentesco por consanguinidade e até o 2º grau de parentesco por afinidade, ou outro grau de parentesco permitido pela ANS decorrente de alteração normativa, para operadoras de planos de saúde na modali-

dade de autogestão, e os servidores públicos no Estado da Paraíba e seu grupo familiar.
§ 1º Na hipótese da alínea “b” do inciso II o cônjuge ou companheiro do Auditor Fiscal falecido
deverá quitar o título patrimonial, quando for o caso.
§ 2º Fica vedado às pessoas elegíveis à categoria de sócio de que trata o inciso II do caput deste artigo se filiarem na condição de sócio contribuinte.
§ 3º Poderão se filiar, se assim desejarem, na condição de sócio contribuinte, o empregado e o
ex-empregado da Afrafep, juntamente com seu grupo familiar descrito no Inciso III do artigo 6º,
desde que o contrato de trabalho do ex-empregado não tenha sido rescindido por justa causa.
SEÇÃO III
DIREITOS DOS SÓCIOS
Art. 8º São direitos dos sócios:
I - frequentar a sede social, áreas recreativas e culturais, tomando parte de todas as reuniões
organizadas pela Associação, observadas as normas estabelecidas para esses fins, bem como
apresentar sugestões para melhoria dos benefícios, atividades e serviços;
II - recorrer das penalidades a que forem impostas pela Diretoria Executiva, para o Conselho
Deliberativo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir do conhecimento da punição;
III - solicitar à Diretoria Executiva os esclarecimentos de que necessitar;
IV - denunciar à Diretoria Executiva irregularidade praticada por sócio, dependente ou convidado;
V - denunciar ao Conselho Deliberativo a falta, o erro ou a desobediência ao disposto neste Estatuto, no Regimento Interno e na legislação em vigor, cometidos pelos membros da Diretoria
Executiva.
§ 1º O direito assegurado aos sócios de frequentar as sedes, as subsedes e suas dependências
é extensivo aos seus dependentes, sendo os titulares por eles responsáveis junto à Afrafep.
§ 2º Para efeito do parágrafo anterior, consideram-se dependentes as pessoas assim designadas pelo sócio em formulário próprio, desde que limitados aos seguintes parentes: o cônjuge, os pais, os filhos e os enteados menores de 21 ou até 24 anos de idade no caso de universitários ou, de qualquer idade, se portadores de necessidades especiais na forma da lei.
§ 3º Os sócios patrimoniais têm direito ao pecúlio progressivo nos termos do art. 9º, inciso

III.
§ 4º O pagamento de pecúlio dar-se-á pela morte do sócio patrimonial, em pleno gozo de seus
direitos sociais, até 30 (trinta) dias contados da data de protocolo do requerimento firmado pelo
beneficiário, legalmente constituído na Secretaria da Afrafep.
§ 5º O pecúlio terá o valor equivalente a 08 (oito) contribuições mensais do sócio patrimonial, vigente na data do falecimento.
§ 6º Qualquer alteração no pecúlio decorrente de fatos supervenientes será submetida ao Conselho Deliberativo, mediante proposta da Diretoria Executiva.
§ 7º O pecúlio poderá ser substituído por seguro de vida em grupo, contratado com seguradora
tradicional e com boa capacidade patrimonial, ouvido o Conselho Deliberativo, cujo prêmio não
poderá ser inferior ao valor do pecúlio vigente à época.
Art. 9º Constituem direitos exclusivos dos sócios patrimoniais Auditores Fiscais:
I - votar e ser votado;
II - ser indicado para cargo da Diretoria;
III - participar do pecúlio progressivo;
IV - requerer, de acordo com este Estatuto, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária;
V - participar das Assembleias Gerais com direito a voz e voto e participar das eleições.
Paragrafo único. Somente poderá exercer o direito de votar e ser votado o sócio que esteja
adimplente com suas obrigações financeiras perante a Afrafep.
Art. 10 São deveres dos sócios:
I - pagar integralmente, independente de cobrança, qualquer contribuição fixada pela Diretoria
Executiva, o que deverá ser feito mediante desconto em folha, pagamento em boleto bancário
ou débito em conta bancária;
II - respeitar e cumprir este Estatuto, o Regimento Interno, os Regulamentos dos planos coletivos de saúde e as deliberações superiores;
III - prestar as informações e esclarecimentos destinados à manutenção dos serviços informativos da Afrafep;
IV - respeitar e tratar com cortesia qualquer sócio ou funcionário da Afrafep;
V - zelar pela perfeita conservação dos bens da Afrafep;
VI - preservar sempre a sua idoneidade moral e conduzir-se com dignidade dentro das de-

pendências da Afrafep;
VII - concorrer para completa realização dos fins sociais e de saúde suplementar.
SEÇÃO V
DAS PENALIDADES
Art. 11 Sem prejuízo de outras penalidades previstas em documento específico relacionado aos
planos de saúde disponibilizados pela Afrafep, as infrações a este Estatuto, ao Regimento Interno e aos atos baixados pela Diretoria Executiva, serão punidas com:
I - advertência;
II - suspensão;
III - exclusão.
Art. 12 Os sócios sujeitos às penalidades previstas no artigo anterior serão punidos pelo Presidente, no caso do inciso I e pela Diretoria Executiva, nas hipóteses dos incisos II e III, mediante
processo em que se garanta à ampla defesa e o contraditório.
Art. 13 O sócio suspenso não estará isento do pagamento da sua contribuição, mas ficará preterido dos direitos sociais até o término da penalidade.
Parágrafo único. Não se inclui na preterição de que trata este artigo o Pecúlio Progressivo ou
Prêmio de Seguro em Grupo devido aos beneficiários do sócio, embora falecido no período de
suspensão.
Art. 14 Para a aplicação das penalidades considerar-se-ão a gravidade, a natureza da infração
e o dano que resultar para a Afrafep, obedecidos os seguintes critérios:
I - de advertência, pequenas faltas disciplinares, sem dolo, má fé ou prejuízo material;
II - de suspensão de 10 (dez) a 90 (noventa) dias, nos casos de reincidência de faltas punidas
com advertência e violação das normas estatutárias, não sujeitas à exclusão;
III - de exclusão, para os que:
a) voluntariamente atrasarem suas contribuições financeiras por período de 03 (três) meses
consecutivos, ou 06 (seis) meses intercalados no período de 01 (um) ano;
b) praticarem atos que desabonem o nome da Afrafep;

c) dilapidarem patrimônio ou danificarem quaisquer bens da Afrafep;
d) desrespeitarem os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo, do Conselho
Fiscal e os demais servidores da Afrafep, quando no exercício de suas funções;
e) prestarem informações falsas, contrárias aos objetivos da Afrafep ou em detrimento de outro
sócio.
Parágrafo único. A partir da data da exclusão de que trata o inciso III, “a”, será cessada a cobrança mensal da Afrafep, sem prejuízo da cobrança de débitos anteriores.
SEÇÃO VI
DOS RECURSOS
Art. 15 Das punições disciplinares caberá recurso:
I - para a Diretoria Executiva, quando a punição for aplicada pelo Presidente;
II - para o Conselho Deliberativo, quando impostas pela Diretoria Executiva.
Art. 16 O sócio patrimonial excluído na forma deste Estatuto só poderá reingressar ao quadro
social após decorridos 6 (seis) meses da conclusão do processo, mediante requerimento ao
Conselho Deliberativo e com aprovação de 2/3 (dois terços) dos seus membros.
Art. 17 O sócio patrimonial desligado a pedido ou excluído do quadro social deverá readquirir o
Título Patrimonial, por ocasião do seu reingresso.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS CONSTITUTIVOS
Art. 18 A Afrafep é constituída dos seguintes órgãos, com atribuições e poderes harmônicos e independentes entre si:
I - Assembleia Geral;
II - Conselho Deliberativo;
III - Conselho Fiscal;
IV - Diretoria Executiva.

§ 1º É vedada a participação simultânea de um mesmo sócio, ou de parentes entre si até o
terceiro grau ou afim, nos órgãos sociais definidos nos incisos II, III e IV.
§ 2º É vedada a acumulação de cargos diretivos na Afrafep com a Diretoria de qualquer outra
entidade classista ou associativa da categoria fiscal no Estado da Paraíba.
SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL
Art. 19 A Assembleia Geral é o órgão soberano da Afrafep nos limites das leis vigentes, deste
Estatuto e do Regimento Interno, composta por todos os sócios patrimoniais em pleno gozo de
seus direitos sociais, respeitado o disposto no art. 9º.
§ 1º A Assembleia Geral poderá ser ordinária, extraordinária ou especial e reger-se-á por este
Estatuto e pelo Regimento Interno.
§ 2º A Assembleia Geral poderá ser realizada com a presença física dos sócios, de forma on-line
através de sistema eletrônico, ou de forma híbrida, conforme dispuser o ato convocatório da Assembleia.
Art. 20 A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á com qualquer número de sócios, na última
quinta-feira do mês de maio de cada ano, a fim de tomar conhecimento do Relatório Anual econômico/financeiro da Diretoria Executiva, do Relatório do Conselho Deliberativo e apreciar e votar o parecer do Conselho Fiscal relativo às demonstrações contábeis da entidade.
Parágrafo único. Na impossibilidade da Assembleia Geral Ordinária se realizar na última
quinta-feira do mês de maio de cada ano, poderá o Presidente da Diretoria Executiva designar
outra data para a reunião, não superior a 30 (trinta) dias, devendo dar prévio conhecimento aos
associados. Nessa hipótese, seguirão as formalidades previstas no Estatuto Social para convocação de Assembleia Geral Extraordinária.
Art. 21 A Assembleia reunir-se-á extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente do
Conselho Deliberativo, pelo Presidente da Diretoria Executiva ou por um mínimo de 1/12 (um
doze avos) dos sócios patrimoniais em pleno gozo de seus direitos sociais, por meio de requerimento fundamentado dirigido à Diretoria Executiva.
Parágrafo único. A Assembleia Geral Extraordinária, quando convocada pelos sócios, necessi-

ta da presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos signatários do requerimento para se instalar,
somente apreciando a matéria objeto de sua convocação, ficando vedada a representação por
procuração.
Art. 22 A Assembleia Geral Extraordinária, convocada nos termos do artigo anterior, somente
poderá funcionar em primeira convocação com a presença mínima de 50 (cinquenta) sócios em
pleno gozo de seus direitos sociais ou, em segunda convocação, com qualquer número, ressalvada a exigência prevista no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 23 No caso de convocação extraordinária por parte de sócios patrimoniais, se não for tomado em consideração o pedido no prazo de 10 (dez) dias pela Diretoria Executiva ou pelo
Conselho Deliberativo, poderá a convocação ser feita diretamente pelos sócios que subscreverem o pedido.
Art. 24 A Assembleia Geral Extraordinária será precedida de convocação dos sócios com direito
a voto, com antecedência mínima de 10(dez) dias, através de edital publicado no site da Afrafep,
e afixado em mural nas sedes Administrativas da Associação, dispensada a formalidade em
caso da segunda convocação.
§ 1º A juízo do Conselho Deliberativo, poderá a convocação ser feita com antecedência de 48
(quarenta e oito) horas quando se tratar de matéria urgente.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando o assunto se referir a:
I - reforma do Estatuto;
II - perda de mandato de qualquer membro do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, do
Presidente ou Vice-Presidentes da Diretoria Executiva;
III - dissolução da Associação;
IV - tomada de contas da Diretoria Executiva.
Art. 25 A Assembleia Geral convocada extraordinariamente para dissolução da sociedade,
quando se constatar insuperáveis dificuldades para sua manutenção ou perda de sua finalidade,
somente poderá ser realizada com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios patrimoniais, exigidos o voto concorde 2/3 dos presentes.

Art. 26 Em se tratando de alteração do Estatuto Social ou destituição de administradores, a Assembleia Geral Extraordinária, convocada especialmente para este fim, somente poderá deliberar, em primeira convocação, com 1/6 dos sócios em pleno gozo de seus direitos, ou, em segunda convocação, com pelo menos 1/12, exigidos o voto concorde de 2/3 dos presentes.
Art. 27 A Assembleia Geral será aberta pelo Presidente da Diretoria Executiva ou seu substituto,
que exporá o motivo da convocação e solicitará que o plenário eleja, por aclamação ou votação,
um dos sócios para presidi-la, o qual escolherá 02 (dois) sócios para secretariar os trabalhos.
Parágrafo único. No caso de ocorrência de um fato superveniente ou relevante, através de encaminhamento do Presidente da Assembleia, poderá ser deliberado pelos sócios com direito a
voto, a suspensão dos trabalhos, deixando a Assembleia em aberto até que a causa seja cessada, ficando a Diretoria Executiva incumbida de comunicar a data da continuidade, respeitados
os demais termos do Estatuto Social.
Art. 28 As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por votação nominal, que poderá
ser secreta, ou por aclamação, conforme preferir o plenário, e as resoluções adotadas por maioria de votos dos presentes no momento das votações serão transcritas em atas.
Art. 29 As Assembleias Gerais Especiais se efetivarão trienalmente, independente da convocação nas seguintes datas:
I - no dia 02 (dois) de janeiro do ano subsequente ao da eleição, para empossar os membros
eleitos do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva;
II - no dia 01 de maio do ano subsequente ao da eleição, para empossar os membros eleitos do
Conselho Fiscal.
Art. 30 A Assembleia Geral, quando não atingido o quórum em segunda convocação, poderá ser
instalada em caráter itinerante, observando-se os locais e as datas previstas no instrumento de
convocação, para captação dos votos dos sócios nos municípios onde estejam instaladas as repartições fiscais do estado da Paraíba, ou de modo virtual, on-line, através de internet, cujas deliberações serão tomadas por votação nominal ou aclamação.
§ 1º A mesa diretora dos trabalhos encaminhará para aprovação do plenário três membros

titulares e três suplentes para integrar uma comissão itinerante, que lacrará as urnas, para cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2º Encerrada a captação dos votos, a comissão itinerante encaminhará à mesa diretora da Assembleia Geral as urnas devidamente lacradas para apuração, proclamação do resultado e encerramento da sessão assemblear.
§ 3º A escolha das datas e locais de que trata o “caput” será definida no edital de convocação
da Assembleia Extraordinária.
Art. 31 São atribuições da Assembleia Geral:
I - resolver, em definitivo, todas as propostas que lhe forem submetidas;
II - resolver assuntos que não estejam afetos ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal e à
Diretoria Executiva;
III - alterar o Estatuto, respeitadas as normas estabelecidas no art. 26;
IV - conhecer, anualmente, o relatório apresentado pelo Presidente do Conselho Fiscal sobre as
contas da Diretoria Executiva, bem como, o relatório de atividades do Conselho Deliberativo, referente ao exercício findo;
V - julgar recursos contra os atos ou deliberação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;
VI - autorizar a Diretoria Executiva a contrair empréstimos amortizáveis com os recursos da Associação e com garantia de seus bens;
VII - deliberar sobre a dissolução da Afrafep, respeitadas as normas estabelecidas no art. 25;
VIII - apreciar e deliberar sobre a renúncia coletiva da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, marcando nova eleição na forma estabelecida neste Estatuto;
IX - destituir, por deliberação de sua maioria absoluta, após constatadas irregularidades apuradas por meio de processo devidamente fundamentado e conclusivo, o mandato de qualquer
membro do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, observado o
disposto no art. 24, § 2º, inciso II;
X - empossar os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;
XI - afastar os membros do Conselho Deliberativo nos casos das omissões previstas no art. 41,
inciso XXI, deste Estatuto;
XII - dar posse aos suplentes do Conselho Deliberativo no caso de afastamento previsto no inciso anterior.

SEÇÃO II
DO CONSELHO DELIBERATIVO
Art. 32 O Conselho Deliberativo deve garantir o cumprimento da missão da organização, valorizando-a e buscando o equilíbrio entre os anseios das partes interessadas, zelando pelos valores e propósitos da organização a fim de que os interesses da Afrafep sempre prevaleçam, devendo prevenir e administrar situações de conflitos e divergências de opiniões.
Art. 33 Serão eleitos para o Conselho Deliberativo, simultaneamente com o Presidente e VicePresidentes da Diretoria Executiva, todos os candidatos, para o mandato de 03 (três) anos,
sendo titulares os 07 (sete) mais votados e suplentes os candidatos restantes obedecendo à ordem de classificação por número de votos.
Art. 34 O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente, sempre na última quinta-feira de
cada mês e extraordinariamente quando convocado pelo seu Presidente ou pelo Presidente da
Diretoria Executiva.
Art. 35 Na primeira reunião serão escolhidos entre os seus membros o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário, podendo a escolha ser feita por votação nominal ou por aclamação.
Art. 36 Na ausência eventual do Presidente, o seu substituto será o Vice- Presidente e na sua
falta o Conselheiro mais votado presente.
Parágrafo único. Quando a ausência for definitiva, o seu substituto eventual convocará o suplente habilitado e providenciará a escolha de novo ocupante para o cargo, na forma estabelecida no art. 39 e, no que couber o art. 38.
Art. 37 O Conselho Deliberativo somente se reunirá com a presença de no mínimo 05 (cinco)
Conselheiros, sendo que suas deliberações serão sempre tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.

Art. 38 Perderá automaticamente o mandato o membro que faltar, sem justificativa, a 03 (três)
reuniões consecutivas ou 06 (seis) alternadas, no prazo de 01 (um) ano.
§ 1º Extingue-se o mandato dos membros do Conselho Deliberativo na ocorrência das seguintes
hipóteses:
I - renúncia;
II - decisão de Assembleia Geral Extraordinária, quando da comprovação de atos lesivos ao interesse da Afrafep;
III - morte;
IV - exclusão do quadro de sócios.
§ 2º A penalidade imposta no “caput” deste artigo, também se aplica no caso de exclusão por
inadimplência.
Art. 39. No caso de vacância ou perda de mandato de um dos membros do Conselho Deliberativo será convocado para substituí-lo o suplente mais votado e, assim, sucessivamente.
Parágrafo único. A substituição se dará na primeira reunião mensal imediata à ocorrência da
vacância.
Art. 40 Os membros do Conselho Deliberativo terão reembolsadas as despesas incorridas pelo
conselheiro para o exercício de suas atribuições, desde que tenham sido comprovadas por documentação idônea, dentro de padrões razoáveis de custo.
Parágrafo único. Para fazer face ao custeio do funcionamento do Conselho Deliberativo
poderá ser repassado, mensalmente, até o dia 25 do mês subsequente, a título de duodécimo, o percentual de 0,5% (meio por cento) da receita de mensalidade da Afrafep.
Art. 41 São atribuições do Conselho Deliberativo:
I - apreciar, mensalmente, parecer do Conselho Fiscal sobre as contas da Diretoria Executiva do
mês anterior e, anualmente, o parecer sobre as demonstrações contábeis da entidade;
II - opinar sobre assuntos administrativos, patrimoniais e financeiros que lhe sejam encaminhados pela Diretoria Executiva;
III - apreciar o orçamento da Afrafep, acompanhar a sua execução, além de conhecer da aplicação de recursos extraordinários propostos pela Diretoria Executiva;
IV - representar à Assembleia Geral, em documento instruído e justificado, contratos praticados

por qualquer membro da Diretoria Executiva, considerados danosos aos interesses da Afrafep;
V - homologar os nomes indicados para compor a Diretoria Executiva da Afrafep;
VI - convocar as eleições, por intermédio de edital, com antecedência mínima de 45 (quarenta e
cinco) dias do pleito e constituir a Comissão Eleitoral de que trata o art. 68;
VII - reunir-se com a Diretoria Executiva, quando por ela convocada;
VIII - convocar qualquer membro da Diretoria Executiva para prestar informações ou esclarecimentos;
IX - aprovar a criação de Departamentos Autônomos propostos pela Diretoria Executiva, bem
como discutir, aprovar ou modificar o seu Regimento Interno;
X - fixar o valor dos Títulos Patrimoniais, mediante proposta da Diretoria Executiva;
XI - aprovar, com base em proposta formulada pela Diretoria Executiva, regulamento de plano
coletivo de assistência à saúde, no âmbito do programa denominado Afrafep Saúde;
XII - fixar o valor da contribuição mensal, respeitando o que dispõe o artigo 66 e seus parágrafos;
XIII - apreciar e emitir parecer sobre as resoluções baixadas pela Diretoria Executiva;
XIV - servir de órgão arbitral nas questões suscitadas entre os sócios e a Diretoria Executiva,
quando esta ou a parte em litígio apelar para o seu pronunciamento;
XV - julgar em grau de recurso as impugnações de que trata o art. 69, incisos IV e V;
XVI - deliberar sobre os planos de cargos e salários dos funcionários integrantes do quadro da
Associação, inclusive revisões, propostos pela Diretoria Executiva;
XVII - deliberar sobre contratação de empresa de auditoria independente por solicitação do Conselho Fiscal;
XVIII - deliberar sobre a celebração de contrato que ultrapasse o valor total de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, considerando o período de vigência;
XIX - deliberar em conjunto com a Diretoria Executiva sobre a alienação de bens patrimoniais
imóveis, submetendo à Assembleia Geral;
XX - elaborar, lavrar em livro próprio, registrar nos órgãos competentes e divulgar as atas das
reuniões, por meio eletrônico, na forma da legislação aplicável, sempre após sua aprovação na
reunião subsequente;
XXI - deliberar, apontando as providências administrativas ou judiciais a serem tomadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência dos elementos, sob pena de omissão, sobre:

a) julgamento das contas da Diretoria Executiva;
b) denúncia formal de irregularidade apontada pelo Conselho Fiscal, pela Diretoria Executiva, ou
sócio patrimonial;
XXII - autorizar que o Presidente do Conselho Deliberativo convoque a Assembleia Geral Extraordinária;
XXIII - autorizar a criação de filiais;
XXIV - deliberar sobre os casos omissos, de acordo com a analogia e a equidade.
Parágrafo único. O conselheiro responderá civil e penalmente por omissão ou excesso de exação resultante de seus atos.
SEÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL
Art. 42 Serão eleitos para o Conselho Fiscal, simultaneamente com o Presidente e Vice-Presidentes da Diretoria Executiva, todos os candidatos, para o mandato de 03 (três) anos, sendo titulares os 05 (cinco) mais votados e suplentes, os candidatos restantes, obedecendo a ordem
de classificação por número de votos.
§ 1º Extingue-se o mandato dos membros do Conselho Fiscal na ocorrência das seguintes
hipóteses:
I - renúncia;
II - decisão de Assembleia Geral Extraordinária, quando da comprovação de atos lesivos ao interesse da Associação;
III - morte;
IV - exclusão do quadro de sócios.
§ 2º O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, sempre na última quarta-feira de cada mês
e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou a pedido do Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva, para examinar e emitir parecer a respeito do movimento financeiro do mês anterior, remetendo-o ao Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva. O relatório anual com o parecer sobre as demonstrações contábeis será encaminhado para apreciação e votação pela Assembleia Geral Ordinária.
§ 3º O Conselho Fiscal somente se reunirá com a presença de no mínimo 03 (três) Conselheiros, sendo que suas deliberações serão sempre tomadas por maioria de votos cabendo ao Pre-

sidente o voto de qualidade.
§ 4º Ocorrendo vacância do cargo de Conselheiro, será empossado por seu Presidente, sucessivamente, o Conselheiro suplente mais votado, na ordem de classificação estabelecida na última eleição.
§ 5º A substituição se dará na primeira reunião mensal imediata à ocorrência da vacância.
Art. 43 O Conselho Fiscal realizará, na primeira sessão, a escolha do seu Presidente a
critério dos seus Conselheiros.
Art. 44 Os membros do Conselho Fiscal terão reembolsadas as despesas incorridas pelo conselheiro para o exercício de suas atribuições, desde que tenham sido comprovadas por documentação idônea, dentro de padrões razoáveis de custo.
Art. 45 São atribuições do Conselho Fiscal:
I - requisitar à Diretoria Executiva documentos ou informações contábeis, a fim de apreciar, analisar e fiscalizar a utilização das verbas orçamentárias;
II - analisar e emitir parecer pertinente aos balancetes mensais para apreciação do Conselho
Deliberativo no mês posterior, bem como, as demonstrações financeiras relativas ao exercício
anterior, até o final do mês de abril, inclusive com as justificativas dos votos dos conselheiros;
III - sugerir, na forma do Estatuto, providências cabíveis e denunciar ao Conselho Deliberativo
qualquer irregularidade financeira cometida pela Diretoria Executiva ou por qualquer membro
dos colegiados;
IV - denunciar à Assembleia Geral, caso não sejam tomadas providências necessárias para a
proteção dos interesses da Afrafep, no prazo de 60 (sessenta) dias;
V - propor reunião conjunta com a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo a fim de deliberar sobre questões urgentes e relevantes para a gestão da Afrafep, sem prejuízo das competências privativas da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo previstas neste Estatuto.
§ 1º O conselheiro Fiscal responderá civil e penalmente por omissão ou excesso de exação resultante de seus atos.
§ 2º Para fazer face ao custeio do funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser repassado,
mensalmente, até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente, a título de duodécimo o percentual de 0,5% (meio por cento) da receita de mensalidade da Afrafep.

SEÇÃO IV
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Art. 46 A Diretoria Executiva da Afrafep será constituída dos seguintes cargos:
I - Presidente;
II - 1º Vice-Presidente;
III - 2º Vice-Presidente;
IV - Diretor de Governança e de Patrimônio;
V - Diretor Financeiro;
VI - Diretor de Assuntos Gerais;
VII - Diretor Social e de Relações Interinstitucionais;
VIII - Diretor de Esportes;
IX - Diretor de Aposentados e Pensionistas;
X - Diretor Administrativo do Afrafep Saúde;
XI - Delegados Regionais;
XII - Assistentes da Presidência.
Parágrafo único. O Presidente e os Vice-Presidentes serão eleitos, simultaneamente, com os
membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, estes em votação desvinculada, para
mandato de 03 (três) anos, cabendo ao Presidente eleito à escolha dos demais membros
da Diretoria Executiva, cuja homologação caberá ao Conselho Deliberativo.
Art. 47 Os diretores citados nos incisos V e de VII ao XI do artigo anterior poderão, se houver
necessidade, propor ao Presidente a designação de sócios para seus auxiliares na qualidade de
Diretores Adjuntos.
Art. 48 Os Delegados Regionais serão, preferencialmente, escolhidos entre os sócios patrimoniais residentes nas sedes das Gerências Regionais da Secretaria de Estado da Fazenda, podendo ser até 05 (cinco) nomeados.
Art. 49 Nos impedimentos eventuais do Presidente assumirá o exercício da Presidência o 1º
Vice-Presidente e na ausência ou impedimento deste, o 2º Vice-Presidente.

Art. 50 Vagando os cargos de Presidente e dos Vice-Presidentes da Diretoria Executiva, o Presidente do Conselho Deliberativo assumirá a presidência interinamente e convocará, para dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da abertura da última vaga, uma Assembleia Geral
Extraordinária que escolherá os substitutos para dirigir a Afrafep, até as novas eleições.
Parágrafo único. Havendo impedimento do Presidente do Conselho Deliberativo, assumirá o
Vice-Presidente e, no impedimento deste, o Conselheiro mais votado sucessivamente.
Art. 51 Compete à Diretoria Executiva da Afrafep:
I - dirigir suas atividades, objetivando uma perfeita consecução de seus fins;
II - administrar as rendas e os bens da Associação;
III - elaborar e submeter à apreciação do Conselho Deliberativo, até o dia 15 (quinze) de outubro
de cada ano, a proposta orçamentária para o ano seguinte;
IV - Enviar trimestralmente, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, ao Conselho Fiscal o movimento financeiro do trimestre anterior, considerado o ano civil;
V - apresentar ao Conselho Fiscal até o dia 15 (quinze) do mês de abril de cada ano, o relatório
e as contas de sua gestão do exercício anterior;
VI - extinguir, modificar e criar departamentos, ouvido o Conselho Deliberativo;
VII - propor ao Conselho Deliberativo a fixação do valor da contribuição mensal, respeitando o
que dispõe o art. 66 e seus parágrafos e o valor dos Títulos Patrimoniais e ratificá-lo após sua
aprovação;
VIII - incluir, advertir, suspender e proceder a eliminação de sócios, nos termos deste Estatuto;
IX - elaborar o Regimento Interno da Afrafep, submetendo-o à apreciação do Conselho Deliberativo para aprovação em Assembleia Geral;
X - convocar a Assembleia Geral;
XI - criar comissões de sindicâncias para apurar irregularidades;
XII - aprovar despesas não previstas no orçamento, “ad referendum” do Conselho Deliberativo;
XIII - propor ao Conselho Deliberativo regulamento de plano coletivo de assistência à saúde, no
âmbito do programa denominado Afrafep Saúde;
XIV - cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento Interno, as suas Resoluções e as do
Conselho Deliberativo.
§ 1º Os membros da Diretoria Executiva não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações

contraídas em virtude de ato regular de gestão, mas responderão civil e criminalmente pelos
prejuízos que causarem, quando procederem:
I - com culpa, dolo, fraude ou simulação, dentro de suas atribuições ou poderes;
II - com a violação da lei, deste Estatuto ou dos Regulamentos.
§ 2º A Diretoria Executiva:
I - poderá reunir-se ordinariamente, a cada 30 (trinta) dias;
II - reunir-se-á extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Presidente ou
pela maioria absoluta de seus membros, considerando-se legalmente reunida para deliberar
quando estiverem presentes 4 (quatro) de seus membros.
§ 3° De cada reunião será lavrada ata, no livro próprio e assinada pelos membros presentes.
§ 4° Em caso de empate em votação o Presidente usará o voto de qualidade.
SUBSEÇÃO ÚNICA
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRETORES
Art. 52 Ao Presidente da Afrafep compete:
I - representar a Associação nos atos de sua vida social, administrativa e jurídica;
II - presidir os trabalhos da Diretoria Executiva;
III - exercer a supervisão de todos os serviços da Associação, sem prejuízo das funções específicas dos demais membros da Diretoria Executiva;
IV - nomear assistentes da Presidência, recaindo a escolha dentre sócios patrimoniais Auditores
Fiscais;
V - determinar qualquer providência de caráter urgente, inclusive financeira, "ad referendum" do
Conselho Deliberativo, quando este não puder se reunir prontamente;
VI - nomear, logo após a sua posse, os responsáveis para os diversos cargos da Diretoria
Executiva, submetendo-os à homologação do Conselho Deliberativo;
VII - nomear, por proposta dos Diretores, os auxiliares respectivos;
VIII - decidir sobre requerimentos de sócios, nos casos de sua competência;
IX - aplicar as penas de advertência, previstas no art. 11;
X - autorizar o pagamento das despesas orçamentárias;
XI - assinar, em conjunto com o Diretor Financeiro, cheques, ordens de pagamento ou quaisquer
documentos que envolvam assuntos financeiros;

XII - assinar atas de reuniões e correspondências oficiais;
XIII - delegar poderes a qualquer membro da Diretoria Executiva para representar a Associação
em juízo ou fora dele;
XIV - assinar, com os diretores, no limite de suas atribuições, títulos de Sócios Patrimoniais,
contratos, cartões de identidade social e convites oficiais;
XV - convocar Assembleia Geral;
XVI - nomear, promover, conceder licença, suspender, demitir empregados, bem como contratar
serviços eventuais de consultores técnicos, profissionais liberais, redatores e outros de qualquer
natureza;
XVII - encaminhar mensalmente ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal os balancetes
das atividades financeiras da Associação;
XVIII - encaminhar à Assembleia Geral, por intermédio do Conselho Deliberativo e do Conselho
Fiscal, no final de cada exercício, o relatório da Diretoria Executiva, acompanhado das demonstrações contábeis;
XIX - encaminhar ao Conselho Deliberativo petições, reclamações e recursos dirigidos àquele
Órgão;
XX - assinar contratos e convênios para a prestação de serviços especializados com associações públicas ou particulares, ouvido o Conselho Deliberativo;
XXI - contratar ou demitir empregados de acordo com a legislação pertinente, obedecendo-se o
que se segue:
a) a contratação de empregados será efetuada por meio de processo seletivo, com base em
edital público que explicitará as atribuições e o perfil desejado para o cargo vago e o candidato
será submetido à análise de avaliação técnica e curricular por comissão especialmente designada e composta por um membro do Conselho Deliberativo, sendo contratado aquele que obtiver
a maior pontuação;
b) é vedada, sob pena de nulidade, a contratação de parentes até terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade, de sócios da Afrafep;
c) não será necessário prévio processo seletivo, conforme descrito na alínea “a”, para contratações por prazo determinado, para atender necessidade transitória, não superior a 90 (noventa)
dias, prorrogável uma única vez por mais 90 (noventa) dias;
d) é vedada a contratação de ex-empregados da Afrafep.
XXII - administrar a Associação, cumprindo e fazendo cumprir este Estatuto e o Regimento In-

terno;
XXIII - comparecer, quando convocado, ao Conselho Deliberativo para prestar esclarecimentos
de assuntos de sua competência;
XXIV - presidir a abertura de Assembleia Geral, observado o disposto no art. 27 deste Estatuto;
XXV - convocar Assembleia Extraordinária, no prazo máximo de 30 (trinta dias), contados
da ciência das omissões previstas no art. 41, inciso XX, para deliberar sobre o afastamento dos
titulares do Conselho Deliberativo e posse dos suplentes, sob pena de sanção disciplinar;
XXVI - determinar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da realização da Assembleia,
convocada nos termos do inciso anterior, abertura de procedimento investigatório para apurar a
responsabilidade dos membros do Conselho Deliberativo, nos casos das omissões previstas no
art. 41, inciso XX, sob pena de sanção disciplinar.
XXVII - resolver outros casos não previstos nos itens anteriores, que sejam de sua competência;
XXVIII - dispensar os membros da Diretoria Executiva, independentemente da homologação do
Conselho Deliberativo.
§ 1º O procedimento investigatório será realizado pelos membros do Conselho Fiscal, devendo
ao final sugerir aplicação de penalidade prevista neste Estatuto.
§ 2º Excetua-se o disposto na alínea “c” do inciso XXI, quando a justificativa da Diretoria Executiva receber parecer favorável do Conselho Deliberativo.
Art. 53 Compete ao 1º e 2º Vice-Presidentes auxiliar o Presidente e substituí-lo, nessa ordem,
em suas faltas, licenças ou impedimentos.
Art. 54 Compete ao Diretor de Governança e de Patrimônio:
I - coordenar as atividades necessárias ao fiel cumprimento dos princípios da governança corporativa: legalidade, equidade, transparência e prestação de contas;
II - coordenar a organização e atualização do acervo patrimonial da Afrafep, os bens móveis e
imóveis, supervisionando as atividades necessárias à sua conservação;
III - coordenar e supervisionar a gestão do balneário e os serviços de hospedagem, bar e restaurante;
IV - supervisionar a construção de imóveis, os serviços de reforma e manutenção;
V - orientar e zelar pelo fiel cumprimento das determinações legais inerentes às suas atribuições;

VI - acompanhar os contratos de convênios com empresas e instituições diversas;
VII - executar outras tarefas inerentes ao seu cargo.
Art. 55 Compete ao Diretor Financeiro:
I - dirigir e organizar o serviço da Diretoria Financeira da Afrafep, informando ao Presidente sobre as questões que digam respeito a assuntos da sua competência;
II - gerenciar a regularidade das receitas, mensalidades, juros, taxas e qualquer outra espécie
de renda, bem como o pagamento de tributos, contas e demais despesas;
III - assinar, em conjunto com o Presidente, cheques, contratos e outros documentos que digam
respeito à parte financeira da Afrafep;
IV - gerenciar os serviços contábeis sob sua responsabilidade e os saldos bancários da Associação;
V - apresentar à Diretoria Executiva, mensalmente, um balancete de receitas e despesas e,
após aprovação, promover sua divulgação;
VI - ter sob sua guarda e inteira responsabilidade os registros contábeis e documentos contábeis;
VII - assinar os recibos, quando for o caso, das contribuições sociais;
VIII - preparar trimestralmente a relação dos sócios em atraso, submetendo-a à apreciação da
Diretoria Executiva, para as devidas providências;
IX - levantar os dados necessários à elaboração da proposta orçamentária;
X - organizar, conferir e pagar, desde que autorizado pelo Presidente, as contas de responsabilidade da Associação;
XI - promover o incremento de agenciamento de seguros gerais;
XII - executar outras atividades inerentes ao seu cargo.
Art. 56 Compete ao Diretor de Assuntos Gerais:
I - dirigir os serviços da Secretaria, mantendo em ordem e, sob sua inteira responsabilidade, os
documentos, arquivos e livros da Secretaria;
II - incumbir-se da observação de prazos e da redação dos editais de convocação de competência da Diretoria Executiva;
III - emitir parecer técnico em questões relacionadas ao cumprimento do Estatuto Social, Regimento Interno e demais atos normativos da Associação

IV - executar outras incumbências que lhes forem confiadas pelo Presidente ou inerentes ao seu
cargo.
Art. 57 Compete ao Diretor Social e de Relações Interinstitucionais:
I - planejar e coordenar eventos e festividades da Afrafep;
II - estabelecer intercâmbio com associações congêneres para viabilizar projetos sociais, culturais e de turismo;
III - propor, em conjunto com o Diretor de Governança e de Patrimônio, as medidas visando o
bom funcionamento dos serviços de hospedagem, bar e restaurante;
IV - colaborar com a Revista do Fisco, prestando informações de interesse dos sócios;
V - colaborar com a divulgação de todo o noticiário e publicações de interesse da Associação;
VI - promover um calendário de atividades sociais, incluindo, sempre que possível, ações de
promoção à saúde;
VII- executar outras tarefas inerentes ao seu cargo.
Art. 58 Compete ao Diretor de Esportes:
I - planejar, promover, executar, supervisionar e avaliar as atividades desportivas de interesse da
Associação;
II - elaborar e apresentar ao Presidente da Diretoria Executiva relatório anual das atividades
executadas;
III - manter um calendário anual de atividades esportivas, promovendo ampla divulgação entre
os associados;
IV - executar outras atividades inerentes ao seu cargo.
Art. 59 Compete ao Diretor de Aposentados e Pensionistas:
I - coletar material informativo de interesse dos aposentados e pensionistas e a eles dar conhecimento;
II - promover um calendário de atividade de promoção à saúde e integração e convívio social
para aposentados e pensionistas;
III - executar outras tarefas inerentes ao seu cargo.
Art. 60 Compete ao Diretor Administrativo da Afrafep Saúde:

I - Gerir a Afrafep Saúde, garantindo a sustentabilidade, qualidade dos serviços e satisfação das
partes interessadas;
II - executar qualquer outra tarefa inerente ao seu cargo.
Parágrafo único. A Competência do Diretor Administrativo da Afrafep Saúde estará especificada em Regimento Interno próprio.
Art. 61 Compete aos Delegados Regionais:
I - encaminhar ao Presidente as reivindicações dos sócios lotados nas Gerências Regionais a
qual representa;
II - fazer com que os sócios interioranos tomem conhecimento das atividades desenvolvidas
pela Associação;
III - receber e encaminhar ao Diretor de Governança e de Patrimônio os pedidos de reserva de
apartamentos no Balneário;
IV - indicar nomes de sócios patrimoniais para exercerem as funções de Delegados Regionais
Adjuntos, na forma do art. 47;
V - executar qualquer outra tarefa inerente ao seu cargo.
CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA
Art. 62. O patrimônio da Associação será constituído pelos bens moveis e imóveis que o integram e por outros que vierem a ser incorporados a qualquer título.
Art. 63 Os bens patrimoniais somente poderão ser utilizados para os fins previstos neste Estatuto.
Art. 64 Os bens imóveis da Associação somente poderão ser alienados ou gravados de ônus
real, parcial ou totalmente, por autorização da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente
convocada para esse fim, observada a regra do art. 21, c/c art. 30, exigidos o voto concorde 2/3
dos presentes.
Art. 65 As receitas da Afrafep serão constituídas por:

I - contribuições mensais, taxas e rendas de títulos patrimoniais;
II - rendas de serviços de hospedagem, festas, diversões, bar e de aluguéis;
III - subvenções, auxílios, doações e legados de entidades públicas, privadas ou de particulares;
IV - seguros, comissões, juros de aplicações e de poupança;
V - pagamento das quotas, coparticipações e franquias pelos beneficiários dos planos coletivos
de saúde do programa Afrafep Saúde;
VI - eventuais.
Art. 66 O valor da contribuição mensal dos sócios patrimoniais será equivalente ao percentual
de até 0,01 (um centésimo) calculado sobre a remuneração mensal da classe inicial de Auditor
Fiscal Tributário Estadual.
§ 1º A contribuição mensal do sócio contribuinte será equivalente a até 75% (setenta e cinco por
cento) do que contribuir o sócio patrimonial.
§ 2º A taxa de administração no valor mensal correspondente a até 75% (setenta e cinco por
cento) do que contribuir o sócio patrimonial, a título de copatrocínio para os filiados de entidades
conveniadas.
CAPÍTULO V
DAS ELEIÇÕES, IMPEDIMENTOS, POSSE,
MANDATOS E COMISSÃO ELEITORAL
Art. 67 A eleição para os cargos de Presidente, Vice-Presidentes e membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal será feita trienalmente, na última quinta-feira do mês de novembro, na sede social, nas repartições fiscais da Capital e do interior ou em outros locais, a critério
da Comissão Eleitoral, pelo voto direto e secreto dos sócios patrimoniais auditores fiscais em
pleno gozo de seus direitos sociais.
§ 1º As eleições serão convocadas pelo Presidente do Conselho Deliberativo por edital em jornal de circulação em todo o Estado, até 45 (quarenta e cinco) dias antes do pleito.
§ 2º O direito de candidatura somente será deferido ao sócio patrimonial, Auditor Fiscal, em pleno gozo de seus direitos sociais, com mais de 12 (doze) meses no quadro social.
§ 3º As eleições poderão se processar por meio de sistema eletrônico, cujo disciplinamento caberá à Comissão Eleitoral.

§ 4º O Presidente e os vice-presidentes poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
§ 5° O Vice-Presidente poderá candidatar-se a outros cargos, preservando o seu mandato respectivo, desde que, nos últimos 2 (dois) meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou
substituído o titular.
§ 6º Os eleitores poderão votar em apenas um dos candidatos registrados para o cargo de
presidente, em até 04 (quatro) ao Conselho Deliberativo e, no máximo, 03 (três) para o Conselho Fiscal.
Art. 68 As eleições serão processadas por uma Comissão Eleitoral designada pelo Conselho
Deliberativo, constituída de 05 (cinco) membros, até 45 (quarenta e cinco) dias antes das eleições, sendo vedada a participação dos candidatos.
§1º A Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Deliberativo será composta de 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente e de 03 (três) secretários, escolhidos entre os sócios patrimoniais em pleno gozo de seus direitos.
§ 2º Os membros da Comissão Eleitoral poderão ser substituídos a qualquer tempo se fatos supervenientes assim recomendarem.
Art. 69 Compete à Comissão Eleitoral elaborar as instruções para o pleito, obedecidas as normas estatutárias, devendo, para este fim, dentro de até 15 (quinze) dias, após sua designação,
expedir normas para o bom andamento da eleição, cabendo-lhe ainda:
I - providenciar todo material e estrutura necessários à realização das eleições;
II - receber, registrar e fazer publicar as chapas eleitorais;
III - nomear sócios, que estejam em pleno gozo dos seus direitos sociais, como membros das
mesas receptoras, que serão compostas de 01 (um) presidente, 01 (um) mesário e 01 (um) secretário;
IV - receber e julgar as impugnações e recursos relacionados com o processo eleitoral, no prazo
sucessivo de 24 (vinte e quatro) horas;
V - proceder a recontagem dos votos, quando requerida e julgada necessária, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, após promulgado o resultado;
VI - instalar mais de uma seção eleitoral, quando julgar necessário;
VII - apurar os votos, proclamar os eleitos e marcar a posse, de acordo com o art. 31, X, deste

Estatuto.
Parágrafo único. A Diretoria Executiva fornecerá à Comissão Eleitoral, em até 40 (quarenta)
dias antes do pleito, relação dos sócios Patrimoniais Auditores Fiscais em pleno gozo dos
seus direitos sociais.
Art. 70 Das decisões da Comissão Eleitoral de que tratam os incisos II, IV, V e VII do artigo anterior caberá, em cinco dias da ciência, recurso ao Conselho Deliberativo.
Art. 71 O pedido de registro dos candidatos a Presidente e seus Vice-Presidentes, formarão
uma chapa e será dirigida à Comissão Eleitoral mediante petição subscrita pelos interessados,
até 30 (trinta) dias antes do pleito, no horário normal do expediente da sede social da Associação.
Parágrafo único. A inscrição de candidaturas para membros dos Conselhos far-se-á perante a Comissão Eleitoral de forma individual, no mesmo prazo, local e horário do “caput”, não
se vinculando a nenhuma chapa de candidatos à presidência.
Art.72 Do registro das candidaturas, a Comissão Eleitoral expedirá edital, que será afixado em
lugar visível, na sede social, e no site da entidade, em até 5 (cinco) dias após o prazo final do
registro.
Art. 73 Serão proclamados eleitos:
I - para Presidente da Diretoria Executiva, o candidato nominalmente mais votado;
II - para Vice-Presidentes, os candidatos registrados na chapa do Presidente eleito;
III - os candidatos ao Conselho Deliberativo, sendo titulares os 07 (sete) mais votados e suplentes os candidatos restantes em ordem decrescente por classificação de numero de votos;
IV - os candidatos ao Conselho Fiscal, sendo titulares os 05 (cinco) mais votados e suplentes os
candidatos restantes obedecendo a ordem de classificação por numero de votos.
Parágrafo único. Havendo empate na votação, considerar-se-á eleito o candidato mais idoso.
Art. 74 São inelegíveis à presidência e vice-presidências da Afrafep:
I - o sócio que, em havendo exercido cargo ou função na Afrafep, tenha suas contas rejeitadas
em parecer do Conselho Fiscal acatado pelo Conselho Deliberativo ou pela assembleia geral

nos últimos 06 (seis) anos;
II - por dois pleitos seguintes o conselheiro que tenha o mandato cassado.
§ 1º O sócio condenado em sentença transitada em julgado nas esferas administrativa e judicial, não poderá ser candidato enquanto estiver cumprindo a penalidade, ressalvando-se a hipótese do art. 76.
§ 2º É inelegível o sócio que não residir no Estado da Paraíba.
Art. 75 O candidato deverá, no ato da inscrição de sua candidatura, apresentar à Comissão
Eleitoral, certidões públicas emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias, que comprovem as informações referidas no artigo anterior.
Art. 76 No caso de indeferimento da inscrição de qualquer chapa da Diretoria Executiva ou candidato a membro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal por parte da Comissão Eleitoral, devidamente justificado, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da
ciência da decisão.
Parágrafo único. O pedido de que trata o “caput” será encaminhado à Comissão Eleitoral que,
deliberará sobre o mesmo de forma terminativa.
SEÇÃO ÚNICA
DA APURAÇÃO
Art. 77 Encerrada a votação, os membros das mesas receptoras designadas pela Comissão
Eleitoral procederão a imediata contagem e apuração dos votos, no local das seções, ou naquele previamente designado, comunicando o resultado, de imediato ao Presidente da Comissão
Eleitoral que proclamará os eleitos.
Parágrafo único. Será lavrada ata circunstanciada, em cada mesa receptora, de todos os
trabalhos, contendo o resultado das eleições.
Art.78 No caso de empate será proclamado eleito o candidato o mais idoso.
Art. 79 A solenidade de posse dos eleitos será organizada de acordo com a conveniência da Diretoria Executiva, podendo ou não coincidir com as Assembleias Gerais Especiais, referida no

art. 29.
CAPÍTULO VI
DOS TÍTULOS PATRIMONIAIS
Art. 80 Os Títulos Patrimoniais constituem direitos exclusivos dos sócios reconhecidos no art.
7º, II, e poderão ter suas séries aumentadas em tantas e quantas unidades se fizerem necessárias, por proposta da Diretoria Executiva e aprovação do Conselho Deliberativo, de acordo com
as necessidades de expansão do patrimônio da Associação.
Art. 81 Na emissão de novos títulos, os seus valores serão fixados observando-se o disposto
neste Estatuto.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 82 Dissolvida a Afrafep, o patrimônio líquido será restituído aos sócios portadores de Títulos
Patrimoniais, pelo valor do Patrimônio Líquido.
Art. 83 A infringência das normas estatutárias por parte da Diretoria Executiva, do Conselho
Deliberativo e do Conselho Fiscal, ou de qualquer dos seus integrantes, implicará na apuração
de responsabilidades e no ressarcimento do prejuízo ou dano causado à Associação.
§ 1º Ao Conselho Deliberativo compete apurar responsabilidades da Diretoria Executiva ou dos
Diretores, individualmente.
§ 2º Caberá à Assembleia Geral apurar responsabilidades do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e dos seus integrantes, sendo que, em qualquer caso, funcionará como instância final do julgamento.
Art. 84 Os mandatos dos atuais integrantes do Conselho Fiscal, eleitos no pleito de 29 de novembro de 2018, prorrogar-se-ão até o último dia do mês de abril do ano de 2022.
Art. 85 Constituem símbolos da Afrafep:

I - a Bandeira;
II - o Símbolo;
III - o Hino.
Art. 86 A Bandeira da Afrafep, obedecendo às normas da heráldica, terá a forma retangular, de
cor branca, contendo um símbolo na parte superior esquerda, correspondente a 1/6 do campo.
Art. 87 O símbolo terá o desenho de uma roda dentada, de cor azul real, circundando um conjunto composto de cornucópia vermelha, uma pena de cor verde, um livro aberto com o termo
LEX em amarelo-ouro sobre fundo em forma de circunferência amarelo-gema, encimado por
uma torre marrom com três saliências e uma tocha simbólica e, por baixo, a sigla Afrafep.
§ 1º O símbolo servirá como sinete para os timbres nos documentos da Afrafep e, em escultura,
servirá como troféu para homenagear autoridades, sócios e pessoas gratas, a critério do Conselho Deliberativo.
§ 2º O símbolo, para efeito de promoção e divulgação do Afrafep Saúde, poderá ter outras formas e cores.
Art. 88 O Hino, composto de música e letra, enaltecerá a Afrafep e será apresentado nos atos
solenes da Associação.
Art. 89 A Afrafep poderá manter, desde que haja reciprocidade de tratamento, ajustes ou convênios com entidades congêneres para acolhimento de seus sócios, em trânsito ou em permanência no estado da Paraíba.
Art. 90 Poderão ser prorrogadas, para o próximo dia útil subsequente, as determinações de datas, constantes nos dispostos neste Estatuto, que coincidam com dias não úteis.
Art. 91 As disposições deste Estatuto serão complementadas pelo Regimento Interno, resoluções e outros atos que forem expedidos pelo Conselho Deliberativo para a fiel observância das
finalidades sociais da Afrafep e consecução de seus objetivos.
Art. 92 A majoração do número de membros do Conselho Fiscal, disposta no art. 42, só se apli-

