
     ESTATUTO SOCIAL  
 

ARTIGO 39 - Compete ao Diretor-Presidente: 
 
a) representar a Associação, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, em 
conjunto com qualquer dos demais Diretores; 
 
b) representar a Diretoria Executiva nas reuniões do Conselho Deliberativo, se 
convocado, e prestar esclarecimentos ou indicar outro Diretor para fazê-lo, 
quando solicitado; 
 
c) convocar qualquer órgão da Associação, inclusive Assembléia ou reunião do 
Conselho Deliberativo, se o Presidente deste último não atender a seu 
requerimento escrito, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da 
respectiva solicitação; 
 
d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
 
e) rubricar todos os Livros da Associação pertinentes à Diretoria Executiva e 
assinar as atas de Reuniões da Diretoria; 
 
f) assinar, juntamente com o Diretor Financeiro, ou no caso de seu 
impedimento justificado, com o Diretor Administrativo, todos os atos e 
documentos que envolvam transações patrimoniais ou responsabilidade 
financeira da Associação, inclusive cheques, ordem de pagamento, títulos de 
crédito e quaisquer outros contratos ou documentos que importem em 
responsabilidade da Associação; 
 
g) autorizar, juntamente com o Diretor Administrativo ou Diretor Financeiro, por 
escrito, a contratação de qualquer despesa em nome da Associação, 
rubricando as respectivas contas e notas, bem como a contratação de terceiros 
para executar serviços a que a Associação esteja obrigada; 
 
h) elaborar, juntamente com os demais membros da Diretoria, o Relatório 
Anual, o Balanço Geral, a Demonstração das Receitas e Despesas, bem como 
a Proposta Orçamentária e o Plano de Investimentos a serem encaminhados 
ao Conselho Fiscal e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo; 
 
i) assinar, juntamente com Diretor Financeiro, ou no caso de seu impedimento 
justificado, com o Diretor Administrativo e com um Técnico da Contabilidade, o 
Balanço Geral e a Demonstração de Receitas e Despesas; 
 
j) nomear em conjunto com qualquer outro Diretor, procuradores que 
representarão a Associação, em Juízo ou fora dele. 
 


