
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO GAVEA  - AMALGA  
ESTATUTO 

 
CAPITULO I –  DA  NATUREZA , FINALIDADE, SEDE E DURACAO  

Art. 1o  - A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ALTO GÁVEA  -  AMALGA  , com sede na Rua Mary Pessoa 196   na 
Gávea  , Rio de Janeiro ,  e foro na Cidade do Rio de Janeiro, é uma associação civil , sem fins econômicos , vedada a qualquer 
definição político -partidária ou religiosa, com tempo de duração indefinido, com base territorial  abrangendo todos os 
logradouros compreendidos entre a rua Duque Estrada  e os limites do bairro da Rocinha , tendo   por objetivo a defesa dos 
interesses desta comunidade e a colaboração na  manutenção e aprimoramento do Museu da Cidade, do Parque da 
Cidade e do Parque Natural Municipal Sergio Bernardes. 
 

CAPITULO II – DAS ATIVIDADES 
Art 2º - A AMALGA  exercerá as seguintes atividades para atingir seus fins:, tais como, reuniões, palestras,arrecadação de 
doações para projetos específicos da Associação e divulgação de informações no site da Associação na internet. 
 
 

CAPÍTULO III – DOS ASSOCIADOS  
DA ADMISSÃO 
Art. 3o  Serão admitidos como associados  todos os proprietários e moradores de  residências  compreendidas na base 
territorial da  AMALGA , que requeiram sua admissão a AMALGA  e que se comprometam a cumprir seu Estatuto. 
DA EXCLUSÃO 
Art. 4o –  Será excluído associado que atentar contra o patrimônio moral ou material da  AMALGA  , por ato ou omissão , que, 
por desrespeitar  o presente estatuto será considerado justa causa . A exclusão só poderá se dar por decisão da Assembléia 
Geral  convocada para este fim. 
Art. 5o – SÃO DIREITO DOS ASSOCIADOS : 
a) tomar parte nas Assembléias com direito de voto ; 
b) candidatar-se aos cargos dos Conselhos Fiscal ou Diretor,  fazendo parte de chapa, desde que seja associado há 
        pelo menos 3  ( três ) meses antes da data de eleição ; 
c) convocar Assembléia Geral Extraordinária  , desde que requeira ao Presidente por escrito, através de exposição de 

motivos, assinada no mínimo por 1/5 (um quinto) dos sócios ; 
d) apresentar e defender propostas que se relacionem com os objetivos da AMALGA . 
Art.6o – SÃO  DEVERES DOS ASSOCIADOS:  respeitar e cumprir o presente Estatuto , bem como quaisquer regulamentos e 
resoluções que forem baixados pela Assembléia geral dos Associados  e pelo Conselho diretor , cooperando sempre , direta ou 
indiretamente ,  para seu progresso . 
Art. 7o –Os associados  não respondem pelas obrigações contraídas pela AMALGA . 
 

CAPÍTULO IV- DO CAPITAL E DOS RECURSOS 
Art. 8o –  A receita da ASSOCIAÇÃO será constituída por : 
a) por  contribuições regulares dos associados ; 
b) por donativos de qualquer espécie ; 
c) através do exercício  das atividades da  AMALGA . 
Art. 9o – Serão despesas da AMALGA todos os gastos de qualquer natureza, efetuados ou aprovados pelo Conselho Diretor 
em função dos objetivos sociais. 
Art. 10 –  A situação econômica – financeira da AMALGA  e seu estado patrimonial, serão levantados em balanços anuais pelo 
Conselho Diretor, para serem levados à apreciação do Conselho fiscal e da Assembléia Gerais Ordinárias . 
Art. 11 – A receita e a despesa da ASSOCIAÇÃO , bem como os seus bens patrimoniais, serão devidamente escriturados, 
conforme as exigências legais e as de uso consagrado. 
Art. 12 – O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
 

CAPÍTULO V -  DA ADMINISTRAÇÃO 
Art. 13 – A AMALGA   será administrada por um CONSELHO DIRETOR composto de um Diretor Presidente, um Diretor Vice-
Presidente e 5 diretores executivos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, os quais terão as seguintes designações e 
atribuições : 
1) DIRETOR PRESIDENTE  - Representará a ASSOCIAÇÃO ativa e passivamente em juízo ou fora dele, competindo-lhe ainda, 
prover todas as Diretorias de apoio político e administrativo, para o cumprimento de seus programas e mandatos e assinando 
recibos e documentos contábeis. 
2) DIRETOR VICE-PRESIDENTE – Compete–lhe o trabalho de coordenação das demais Diretorias , atualizando a agenda de 
serviços e de programação da presidência e das diretorias , atualizando a cada reunião o andamento dos diversos programas e 
projetos de trabalho e assinando recibos e documentos contábeis.   



3) DIRETOR FINANCEIRO -  Compete – lhe a organização financeira e contábil da ASSOCIAÇÃO , gerindo as contas 
bancárias , assinando recibos , documentos contábeis. Assinará também os cheques da conta bancária da ASSOCIAÇÃO 
juntamente com o Diretor Presidente ou o Diretor Vice-Presidente. 
4) DIRETOR DE URBANISMO-  Compete –lhe levantar todas as necessidades do bairro no setor , notadamente no que diz 
respeito ao transporte público, sinalização , do sistema de segurança e de transito 
5) DIRETOR DE MEIO AMBIENTE . Compete-lhe zelar pelo meio ambiente da área. 
5) DIRETORIA  DE CULTURA. Compete–lhe a promoção e desenvolvimento de atividades culturais e sociais , competindo-lhe 
também estabelecer a difusão dos propósitos da associação junto á comunidade. 
6) DIRETORIA  DE COMUNICAÇÃO  :  Compete–lhe manter contato com a imprensa e órgãos de Divulgação em geral, sobre 
as atividades da ASSOCIAÇÃO. 
Art.14 – As decisões do Conselho Diretor serão tomadas pela maioria simples dos presentes, cabendo  a cada Diretor um voto. 
Em caso de empate , ao Presidente compete o voto de qualidade. 
Art. 15 – O vice- Presidente substitui o Presidente em seus impedimentos e precede-lhe em caso de vaga. Ocorrendo vacância 
no cargo de Vice-Presidente, o conselho diretor elegerá o novo titular dentre os membros do Conselho Diretor.   
Art.16 – Na ausência definitiva de um Diretor Executivo seu cargo será exercido por outro Diretor , escolhido por maioria pela 
diretoria, e este acumulará as funções de ambas diretorias.  Considera-se  para os efeitos deste parágrafo, que a falta sem 
justificativa a 3 (três) reuniões consecutivas, ou a 6 (seis) alternadas , será considerada ausência definitiva . 
CONSELHO FISCAL 
Art 17 - O Conselho Fiscal será eleito junto com a diretoria  e será composto  de 3 membros da associação ,que não poderão 
fazer parte da diretoria, com mandato de dois anos , admitida reeleições. Compete ao Conselho Fiscal:  
I) Examinar anualmente, o relatório e as demonstrações financeiras da Diretoria, apresentando parecer a Assembléia Geral; 
II) Emitir parecer sobre os aspectos econômicos e financeiros de transações que a Diretoria pretenda realizar no que concerne 
à alienação de bens da Associação.   

CAPÍTULO VI – DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS 
Art. 18 – A Assembléia Geral dos associados é o órgão soberano da ASSOCIAÇÃO  e dela emana os demais poderes, 
cabendo-lhe a eleição do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal , a aprovação das contas, a  reforma estatutária  a Dissolução 
da ASSOCIAÇÃO, a destituição de sócio e de administrador. A Assembléia Geral se reunirá extraordinariamente sempre que 
necessário podendo ser convocada pelo Presidente da Associação ou por 1/5 dos sócios com direito a voto lavrando - se em 
livro próprio ata de cada reunião. Será presidida pelo Presidente da Associação ou na falta deste pelo Vice Presidente ou na 
falta deste por quaisquer  dos diretores. 
Art 19-  Em caso da dissolução da ASSOCIAÇÃO,  o patrimônio será  doado a outra entidade sem fins econômicos e com 
objetivo semelhante,  por decisão da Assembléia que decidir a sua dissolução . 
Art.20  – A Assembléia Geral só poderá ser constituída com a presença de mais da metade do total de associados.   Não 
havendo número suficiente de associados  presente, prorrogar-se-á o início da reunião por meia hora, após a qual a Assembléia 
Geral se constituirá com qualquer número de associados, ressalvadas as exceções previstas no presente Estatuto.  
Art 21- Quando a Assembléia Geral for convocada para alteração do Estatuto  ,   dissolução da  ASSOCIAÇÃO , Eleições e 
julgamento de apelações de sócio excluído ou de destituição de administrador , o quorum mínimo será de 1/3 (um terço) dos 
associados  e com a aprovação de no mínimo 2/3 ( dois terços ) dos presentes.  A expulsão de sócio só será admitida por justa 
causa. A Assembléia Geral será convocada com 3 dias de antecedência , mediante e-mail ou carta ( no caso de associados que 
não tenham email) ou através de edital publicado em jornal da cidade ou ainda, através de faixa a ser exposta na Rua Marques 
de São Vicente, na Gávea.  

CAPÍTULO VII – DAS ELEIÇÕES 
Art. 22 – A eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal  será  feita por aclamação, quando se tratar de chapa única ,  ou por 
escrutínio secreto quando se inscreverem 2 (duas) ou mais chapas. 
Art. 23 – Ficam estabelecidas as seguintes  normas do processo eleitoral por escrutínio secreto: 
a) só terão direito a voto os associados há pelo menos 3 meses; 
b) é permitido  o voto por  procuração; 
c) o direito do voto será exercido dentro do horário e local designados no ato da convocação, onde será instalada a mesa 

eleitoral, com respectiva urna e cabine indevassável.   Os trabalhos serão dirigidos por uma comissão de 3 membros 
durante a votação, convidados pelo Presidente da Assembléia. 

d) Após o encerramento da votação, a comissão eleitoral lavrará a Ata. Em caso de protesto, ele constará como parte 
integrante da Ata 

Art. 24  –  A apuração da eleição será realizada no mesmo local por uma comissão escrutinadora, nomeados pela Mesa 
Diretora e terá início Imediatamente após o encerramento dos trabalhos de votação.  Esta comissão terá atribuições para 
impugnar os votos que apresentarem rasuras ou irregularidades, devendo tais fatos ser considerados em Ata.  Será proclamada 
e empossada a chapa que alcançar maioria de votos. 
Art. 25 – O mandato dos Membros dos Conselhos Diretor e Fiscal será de 2 anos , permitida  reeleições sucessivas. 
  
 

 
 



 DISPOSIÇÔES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 26 – Todos os cargos da Administração serão exercidos em caráter gratuito , sendo vedada à distribuição de sobras e 
ganhos financeiros entre os associados. 
Art 27 - Será nulo de pleno direito qualquer ato alheio aos objetivos da Associação. 
Art 28 -  Os bens patrimoniais da AMALGA não poderão ser onerados ou alienados sem a autorização da Assembléia Geral , 
convocada especialmente para este fim.  
Art 29-  Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor , com recurso voluntário para a Assembléia Geral.  
Estatuto foi aprovado na Assembléia Geral em 15  de maio de 2010 
 , passando todas as suas normas a vigorar de imediato. 
 
 
Rio de Janeiro 15 de maio, 2010. 
 
 
 
 
Joaquim Manoel Vasconcellos Bocaiuva 
 
                   Presidente 


