
 
 

ESTATUTO 
   

" Associacão Matogrossense dos Delegados de Policia - AMDEPOL". 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Capítulo I 
 

DA ASSOCIACÃO E SEUS FINS 
 
 
 
          Art.1º - A Associação Matogrossense dos Delegados de Polícia é uma sociedade sem 
fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado, que se destina à defesa e mútua 
assistência aos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso. 
 
 
          Art.2º - A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso, poderá 
usar a designação abreviada de "AMDEPOL" e terá sede e foro na cidade de Cuiabá, 
Capital do Estado de Mato Grosso. 
 
 
          Parágrafo Único - A "AMDEPOL" adotará como símbolo, o emblema do Anexo I 
que conterá uma estrela de cinco pontas, divididas estas no sentido do vértice ao centro 
trazendo um setor em tom verde mataria ou verde escuro e o outro amarelo ouro, e o círculo 
central, azul e branco. 
 
 
          Art.3º - São finalidades da "AMDEPOL": 
 
          I - Congregar os Delegados de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso; 
 
          II - Zelar pelo bom nome da classe; 
             
          III - Prestigiar e defender os interesses dos associados; 
 
          IV - Cultuar as tradições da Policia Civil do Estado de Mato Grosso; 
 



          V - Incentivar a realização de cursos, conferencias, congressos, simpósios e outras 
atividades intelectuais sobre assuntos de interesse da classe; 
 
          VI - Zelar pelo crescente prestígio e prerrogativas da instituição tomando medidas 
necessárias e salvaguarda dos seus interesses; 
 
          VII - colaborar com o Estado e entidade privadas, com estudos e planos sobre 
segurança; 
 
          VIII - organizar e manter biblioteca especializada; 
 
          IX - manter intercâmbio com entidades congêneres; 
 
          X - Colaborar na utilização e aperfeiçoamento do ordenado jurídico; 
             
          XI - Prestar aos seus associados serviços, médicos e de aperfeiçoamento cultural; 
 
          XII - prestar convênios para realização de seus fins; 
 
          XIII - Proporcionar atividades esportivas e recreativas aos associados e familiares; 
 
          XIV - Zelar pala observância de padrões éticos aos integrantes da classe; 
 
          XV - Cuidar do aspecto secundário em benefício dos associados e seus familiares. 
 
 
          Art.4º - É expressamente vetada à "AMDEPOL", envolver-se com manifestações 
políticas ou religiosas, interessar-se por atos políticos partidários hipotecar solidariedade ou 
manifestar-se a respeito de pessoas vivas, salvo, em defesa do legítimo direito ou 
prerrogativa de associados ou da classe. 
 
 
 
 

Capitulo II 
 

DO QUADRO SOCIAL 
 

 
           Art.5º - São considerados sócios da "AMDEPOL", os sócios classistas, os sócios 
contribuintes e os sócios beneméritos. 
 
           I - SÓCIOS CLASSISTAS 
 
           a) SÓCIOS FUNDADORE: São os delegados que participaram da reunião de 
fundação da AMDEPOL 
 



           b) SÓCIOS EFETIVOS: São todos as delegados de polícia de carreira do Estado de 
Mato Grosso em atividade ou aposentado, que requerem sua inscrição no quadro social. 
 
 
           II - SÓCIOS CONTRIBUINTES: 
 
           a) SÓCIO ESPECIAIS: 
            
           a1) São os ex-sócios classistas que não exercem mais o cargo de delegado de polícia; 
 
           a2) o cônjuge do associado no óbito do titular; 
 
           a3) os descendentes de Iº grau, maiores de vinte e um anos de sócios classistas ou 
ex-classistas, 
 
 
           b) SÓCIOS CONVIDADOS: são os indicados pelos sócios classistas para 
participarem do quadro de associados da AMDEPOL; 
 
           c) SÓCIOS TEMPORÁRIOS: são aqueles que residem a mais de 50 km de Cuiabá, 
nas seguintes condições: 
 
           c1) Deverão ser apresentados por um associado o qual ficará responsável pelos atos 
destes nas dependências da AMDEPOL; 
 
           c2) Será de seis meses o prazo máximo para a conseção de carteira para o acesso às 
dependências da AMDEPOL; 
 
           c3) A taxa cobrada deverá ser proporcional à paga pelo associado normal. 
 
 
           III - SÓCIOS BENEMÉRITOS: são as pessoas físicas ou jurídicas de direito público 
ou privado, que prestado relevantes serviços ou doações a AMDEPOL ou a classe de 
delegado de polícia. Para a conseção do título de sócio benemérito, o beneficiado deverá ser 
indicado por um ou mais sócios classistas e aprovado pela diretoria executiva, e após 
deverá ser ratificado em assembléia geral por maioria simples. 
 
 
 
           Art.6º - Ao ingressar na Polícia Judiciária Civil, o delegado de polícia do Estado de 
Mato grosso, terá o prazo de (02) dois meses a partir de sua lotação, para exercer seu direito 
de filiação sem ônus, após esse prazo o mesmo deverá pagar a taxa de adesão cobrada dos 
sócios convidados no momento de sua filiação. 
 
 



           Art. 7º - O sócio classista que requerer sua desfiliação da AMDEPOL, só poderá 
retornar ao quadro social após saldar todas as mensalidades que deixou de pagar o período 
em que esteve afastado no valor da prestação atualizada. 
 
  
           Art.8º - São considerados dependentes do associado: o cônjuge, os dependentes, os 
descendentes e aqueles que tiverem sob sua responsabilidade, sendo os dois últimos casos 
até a idade de vinte e um anos. 
 
 
           Art.9º - A qualquer tempo a diretoria executiva, poderá excluir do quadro social, os 
sócios contribuintes que tiver atitudes não condizentes com interesse da classe, devendo ser 
restituída a este a taxa de adesão, exceto nos casos de exclusão previsto no artigo 68º. 
 
 
           Art.10º - O número de sócios convidados poderá ser o mesmo dos sócios classistas, 
não podendo ultrapassar o número destes. 
 
 
           Art.11º - A decisão de haver novos títulos de sócios convidados, será da diretoria 
executiva não podendo ultrapassar o limite do artigo anterior. 
 
 
           Art.12º - O sócio convidado e o sócio especial do item II a3 do artigo 5º pagará a 
título de adesão a taxa de 700 ufir, ou outro índice que venha a substituir este. A taxa 
poderá ser dividida em cinco vezes, sendo que neste período o associado não pagará a 
contribuição mensal. 
 
 
 
 

Capítulo III 
 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS 
 
 
 
           Art.13º - São direitos dos sócios classistas; 
 
           I - votar a ser votado nos termos deste Estatuto; 
 
           II - tomar parte nas Assembléias Gerais, discutir, propor e votar em assuntos neles 
tratados; 
 
           III - participar de todas as atividades da AMDEPOL respeitadas as especificações e 
regulamentos próprios de cada atividade; 
 



           IV - solicitar convocação da Assembléia Geral, na forma deste Estatuto; 
 
           V - Propor aos órgãos da Associação medias para o seu melhor funcionamento; 
 
           VI - gozar de todos benefícios e serviços oferecidos pela Associação com ressalva 
do item "III"; 
 
           VII - usar da Carteira Social e o distintivo da Associação. 
 
 
           Art. 14º - são direitos dos sócios contribuintes e beneméritos: 
 
           I - Os itens III, V, VI e VII do artigo anterior; 
 
           II - ser eleito para os cargos da diretoria administrativa. 
 
 
           Art.15º - São deveres dos sócios: 
 
           I - zelar pela dignidade da classe e da "AMDEPOL"; 
 
           II - cumprir as disposições deste Estatuto; 
 
           III - acatar as deliberações tomadas em Assembléia Geral e pela Diretoria; 
 
           IV - acatar e obedece às decisões do Conselho de ética e disciplina; 
 
           V - colaborar com a Diretoria para a afirmação e engrandecimento da "AMDEPOL"; 
 
           VI - propor à Diretoria, por escrito, sugestões ou quaisquer outras medidas de 
interesse da classe e da "AMDEPOL"; 
 
           VII - prestigiar as iniciativas da Diretoria; 
 
           VIII - pagar as mensalidades e contribuições previstas neste Estatuto; 
 
           IX - requisitar livros, revistas ou outras publicações a biblioteca de acordo com o 
regulamento que for estabelecido à respeito. 
 
 
           Art. 16º - São deveres dos sócios contribuintes e beneméritos: 
 
           I - Cumprir as disposições deste Estatuto e acatar as deliberações tomadas pela 
Assembléia Geral e pela Diretoria; 
         
           II - Pagar, mediante desconto em folha ou carne à contribuição mensal; 
 



           III - Envidar todos os esforços para que a "AMDEPOL" atinja seus fins; 
 
           IV - Zelar pela dignidade da classe e da "AMDEPOL"; 
 
           V - Envidar todos os esforços a fim de conservar o patrimônio da "AMDEPOL"; 
 
           VI - Desempenhar com esmero as funções que lhe forem cometidas pela Diretoria.   
 
                 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS CONTRIBUIÇÕES 
 
 
           Art. 17º - A mensalidade corresponderá a 2% dos vencimentos da classe da carreira 
de Delegado de Polícia. 
 
           Parágrafo 1º - O não pagamento da mensalidade na data estipulada acarretará multa 
de 10% + TRD ou outro índice que vier a substituir este. 
                     
           Parágrafo 2º - Não poderá ser paga a mensalidade se a anterior não estiver quitada. 
 
           Art.18º - As importâncias provenientes das doações em dinheiro para fins não 
especificadas e dos investimentos de capitais constituirão o fundo social da "AMDEPOL". 
   
           Art. 19º - O sócio benemérito não pagará a contribuição mensal.       
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
           Art.20º - São órgãos da Administração da "AMDEPOL": 
 
           I - Assembléia Geral; 
 
           II - Diretoria Executiva; 
 
           III - Diretoria Administrativa; 
 
           IV - Conselho Fiscal; 
 
           V - Conselho de Ética. 
 



 
           Parágrafo 1º- Os membros das Diretorias e dos Conselhos não perceberão sob 
qualquer pretexto, remuneração alguma pelo exercício de seus mandatos. 
 
           Parágrafo 2º- É facultado aos Diretores e Conselheiros licenciarem pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, desde que façam comunicação à Diretoria. 
 
 
 

Seção 1 
 

Da Assembléia 
 
 
           Art.21º - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano em data 
designada pelo presidente, quinze (15) dias de antecedência no primeiro trimestre de cada 
ano em dia e horário previamente designados. 
 
           Parágrafo único - A ordem do dia das assembléias gerais ordinárias constará 
obrigatoriamente das seguintes matérias: 
 
           1- Apresentação e leitura do relatório da Diretoria, com a aprovação do Conselho 
Fiscal; 
 
           2- Apreciação e a votação do relatório da Diretoria; 
 
           3- Outros assuntos administrativos; 
 
           4- Assuntos Gerais de interesses da classe; 
 
 
           Art. 22º - A Assembléia Geral poderá ser convocada em caráter extraordinário e se 
reunirá em qualquer dia e hora, e local previamente designados e nos seguintes casos: 
 
           I - Pela Diretoria; 
 
           II - por 30% (Trinta por cento) dos sócios em plenos direitos sociais em 
representação à Diretoria. 
 
           Art. 23º - A Assembléia Geral extraordinária só poderá deliberar sobre assuntos 
constantes do seu edital de convocação e se instalará em primeira convocação, com maioria 
absoluta; em segunda convocação com qualquer número. 
 
           Parágrafo único - A reforma desse Estatuto será em Assembléia Geral 
Extraordinária, especialmente para esse fim, e as deliberações só poderão ser tomadas, em 
primeira convocação com 75% (setenta e cinco por cento) dos associados e em segunda 
convocação, com 50% (cinqüenta por cento) dos associados. 



 
           Art. 24º - Nas Associações os votos poderão ser secretos ou por aclamação. 
 
           Parágrafo único - Todos os sócios deverão estar com as suas mensalidades para ter 
direito ao voto. 
 
 
                             

Seção II 
 

Da Diretoria Executiva 
 
 
           Art. 25º - A Diretoria da "AMDEPOL" será composto dos seguintes membros: 
 
           I - Presidentes; 1º Vice Presidente; 2º Vice Presidente; 
 
           II - 1º Secretário; 2º Secretários; 
 
           III - 1º Tesoureiro; 2º Tesoureiro; 
 
           IV - 1º Diretor de Assistência Jurídica; 2º Diretor de Assistência Jurídicas; 
 
           V - 1º Orador; 2º Orador. 
 
 
           Art. 26º - A Diretoria Executiva competes: 
 
           I - Cumprir as disposições deste Estatuto; 
 
           II - Aprovar as inscrições dos sócios; 
 
           III - Apresentar à 2ª Assembléia Geral Ordinária o relatório circunstanciado das 
atividades sociais durante o ano e o balancete acompanhado do parecer do Conselho Fiscal; 
 
           IV - Praticar todos os atos de livre gestão e resolver os assuntos de interesse da 
"AMDEPOL". 
 
           V - Convocar e extraordinariamente a Assembléia Geral para fins expressamente 
determinados no presente Estatuto; 
 
           VI - Designar uma comissão de associados para dirigir trabalhos eleitorais; 
 
           VII - Propor à Assembléia Geral a reforma do Estatuto; 
 
           VIII - Aprovar a organização dos serviços de assistência previstas neste Estatuto; 
 



           IX - Realizar dentro das possibilidades os objetivos previstos neste Estatutos; 
 
           X - Convocar as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias para deliberação 
de assuntos urgentes e de relevância e para eleições da respectiva diretoria executiva e do 
Conselho Fiscal e seus suplentes e dos membros elegíveis do Conselho de Ética; 
 
           XI - Designar as datas das eleições e baixar instruções para a sua realização; 
 
           XII - Examinar toda e qualquer sugestão dos associados para facilitar o bom 
atendimento administrativo da "AMDEPL"; 
 
           XIII - Admitir e dispensar funcionários para os serviços da "AMDEPOL" adotando, 
preferencialmente para o ingresso a seleção através de provas e exames psicotécnicos. 
Poderá em caráter especial admitir funcionários a seu exclusivo critério. 
 
 
           Art. 27º - A Diretoria Executiva reunir-se-á obrigatoriamente, uma (1) vez por mês, 
em seção ordinária, com a presença no mínimo de cinco (05) membros registrados em atas 
as suas deliberações. 
 
 
           Parágrafo 1º - Quando por convocação de qualquer da seus membros, a Diretoria 
poderá reunir-se extraordinariamente. 
 
 
           Parágrafo 2º - Nas reuniões da Diretoria só prevalecerá o voto dos Diretores 
Executivos presentes. 
 
 
           Art. 28º - Ao Presidente compete: 
 
           I - Convocar e presidir reuniões de Diretoria; 
 
           II - Convocar e presidir as Assembléias Gerais; 
 
           III - Representar a "AMDEPOL" em juízo ou fora dele e em todas as suas relações 
com terceiros; 
 
           IV - Superintender todos os serviços da "AMDEPOL"; 
 
           V - Designar representantes para solenidade e atos de cortesia social, a que não 
compareça pessoalmente; 
 
           VI - Assinar em conjunto com o tesoureiro; cheques para levantamento de dinheiro 
em bancos e estabelecimentos de crédito. 
 
 



           Art. 29º - Aos 1º e 2º Vice Presidente compete: 
 
           I - Substituir, pela ardem o Presidente e suas ausências e impedimentos; 
 
           II - Executar os encargos que lhe forem delegados pelo Presidente da Diretoria. 
 
 
           Art.30º- Ao Secretário Compete: 
 
           I - Dirigir todos os serviços da Secretaria; 
 
           II - Preparar o expediente e redigir correspondência da "AMDEPOL". 
 
           III - Ler o expediente e a ordem do dia nas reuniões da Diretoria e nas Assembléias 
Gerais; 
 
           IV - Ter sob sua responsabilidade os livros da Secretaria; 
 
           V - Fiscalizar as atividades dos funcionários da "AMDEPOL", levando ao 
conhecimento da Diretoria qualquer anormalidade verificada; 
 
           VI - Lavrar ou fazer lavrar atas das seções da Diretoria ou Assembléias Geral; 
 
           VII - Manter as dependências destinadas às atividades administrativas da 
"AMDEPOL" em permanente conservação, tomando-se as medidas necessárias para tal 
fim; 
 
           VIII - Tomar providências necessárias para manter permanente intercâmbio com 
todas as associações da classe do Estado; 
 
           IX - Proceder anualmente ao inventário dos bens patrimoniais da "AMDEPOL". 
 
 
           Art. 31º - Ao Tesoureiro compete: 
 
           I - Arrecadar e ter sob a sua guarda as importâncias e valores pertencentes à 
"AMDEPOL"; 
 
           II - Dar recibo das importâncias e valores arrecadados em nome da "AMDEPOL"; 
 
           III - Velar pela escrituração dos livros contábeis de forma mantê-los em perfeita 
ordem e rigorosamente em dia; 
 
           IV - Depositar, em nome da "AMDEPOL" em estabelecimento de crédito oficial, os 
valores em dinheiro a ela pertencente; 
 



           V - Assinar em conjuntamente com o Presidente, cheques para levantamento de 
dinheiro em bancos e estabelecimento de credito; 
 
           VI - Efetuar o pagamento de ordenado a funcionário, pecúlio de mútua assistência de 
outras despesas autorizadas pelo Presidente ou Diretoria; 
 
           VII - Submeter, bi-mensalmente, à aprovação da Diretoria, o balancete da tesouraria, 
o qual depois de aprovado, deverá ser publicado no jornal da AMDEPOL, e fixado em local 
visível nas dependências destas. 
 
           VIII - Ao 2º Tesoureiro compete: substituir, na falta, o 1º Tesoureiro, praticando 
todos os atos que aquele são referentes. 
 
          
           Art. 32º - Aos Diretores de Assistência Jurídica, compete zelar pela legalidade dos 
atos praticados pela diretoria. 
 
           Art. 33º - Aos Oradores, pela ordem, compete interpretar nas solenidades e ocasiões 
oportuna o pensamento da "AMDEPOL". 
 
           Art. 34º - Aos demais Diretores pela ordem compete substituir os respectivos 
titulares, nas suas ausências e impedimentos.  
 
 

Seção III 
 

Da Diretoria Administrativa 
 
 
           Art.35º - Os cargos da Diretoria Administrativa da "AMDEPOL" terão as seguintes 
denominações: - Diretor Redator: 1º Diretor Bibliotecário, 2º Diretor Bibliotecário; Diretor 
Geral de Patrimônio; 1º Diretor de Relações Públicas, 2º Diretor de Relações Públicas; 1º 
Diretor de Assistência Médica Hospitalar, 2º Diretor de Assistência Médica Hospitalar, 1º 
Diretor Esportivo, 2º Diretor Esportivo; 1º Diretor Cultural; 2º Diretor Cultural. 
 
           Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria Administrativa somente poderão ser 
distituídos do seu cargo por decisão da Diretoria Executiva. 
 
           Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria Administrativa não tem direito a voto nas 
reuniões da Diretoria Executiva. 
 
           Art. 36º - Ao Diretor Redator compete: 
 
           I - Dirigir os boletins mensais da "AMDEPOL" e o almanaque de classificação dos 
Delegados, a ser publicado anualmente, contando sua vida profissional e sua posição dentro 
do quadro da classe de Delegado de Polícia de Carreira da Secretaria de Segurança Pública; 
 



           II - Organizar e dirigir o jornal da "AMDEPOL" que deverá circular mensalmente; 
 
           III - Redigir comunicados de interesses da classe e mensagem da Diretoria ou 
Presidência; 
 
           Parágrafo único - Poderá indicar seus auxiliares a Presidência que os designará por 
Portaria. 
 
 
           Art. 37º - Ao Diretor Bibliotecário compete: 
 
           I - Zelar pelo patrimônio cultural da "AMDEPOL"; 
      
           II - Supervisionar a Biblioteca; 
 
           III - Promover intercâmbio de publicações.    
                
         
           Art. 38º - Ao Diretor Geral de Patrimônio compete: 
    
           I - Zelar pela boa ordem na sede da Associação, providenciando o que é necessário 
se fizer para que a mesma se mantenha à altura da sua finalidade; 
 
           II - Fiscalizar todos os serviços de restaurante e diversões; 
 
           III - Apresentar a minuta do regulamento da sede a ser aprovado pela Diretoria. 
 
           Art. 39º - O Diretor de Patrimônio auxiliará o Diretor geral de Patrimônio, 
revezando-se diariamente com este. 
 
           Art. 40º - Aos Diretores de Relações Públicas compete: 
 
           I - Zelar pelo prestigio da Associação na sociedade, valendo-se dos meios de 
divulgação e mobilização da opinião pública contra a classe aproximando-a cada vez mais 
dos seus familiares, a fim de que seja dentro da classe de Delegado de Polícia da Carreira 
de Mato Grosso, o espírito uno; 
 
           II - Cumprimentar os familiares dos associado através de cartões parabenizando por 
ocasião de seus aniversários, gálas e manifestações de pesar por ocasião de luto. 
 
           Art. 41º - Ao Diretor de Assistência Médico Hospitalar compete organizar e dirigir 
os serviços atinentes ao item XI do artigo 3º deste Estatuto. 
    
           Art. 42º - Ao diretor Esportivo compete dirigir, orientar, administrar e fiscalizar as 
atividades da "AMDEPOL". 
 



           Art. 43º - Ao Diretor Cultural compete promover conferências e cursos de natureza 
técnica Policial e realizar reuniões culturais. 
 
 
        

Seção IV 
 

Do Conselho Fiscal 
 
 
 
           Art. 44º - O Conselho Fiscal compor-se-á de três (03) membros efetivos e três (03) 
suplentes. 
  
           Art. 45º - Os membros do Conselho Fiscal exercerão seus respectivos mandatos por 
dois (02) anos, admitindo-se a reeleição. 
 
           Art. 46º - Dentro da primeira semana de sua posse, o Conselho Fiscal, se reunirá, a 
fim de eleger o seu Presidente, escolhidos dentre os membros efetivos. 
 
           Art. 47º - Os suplentes substituirão os Conselheiros efetivos nas suas faltas e 
impedimentos. 
 
           Art. 48º - O Conselho Fiscal se reunirá pelo menos uma vez em cada trimestre, com 
a presença dos conselheiros, registrando-se em atas, suas deliberações. 
 
           Parágrafo único - servirá como Secretário, em cada reunião, um dos conselheiros, 
para esse fim especialmente designados pelo Presidente. 
 
           Art. 49º - É facultado qualquer dos Conselheiros assistir as reuniões da Diretoria 
Executiva ou Administrativa, sem participação dos debates, salvo quando previamente 
autorizado, mas sem direito a voto. 
 
           Art. 50º - Ao Conselho Fiscal compete: 
 
           I - Examinar, sempre que achar conveniente, a contabilidade da "AMDEPOL"; 
 
           II - Emitir parecer preciso sobre relatório, balancetes e outras peças semelhantes, que 
devem ser apresentadas pela Diretoria às Assembléias Gerais; 
 
           III - Dar parecer sobre todas as consultas que lhe sejam encaminhadas pela Diretoria; 
 
           IV - Convocar as Assembléias Gerais: 
 
           a) Ordinárias - quando o Presidente deixar de convocá-las nos termos do artigo 21º; 
 
           b) Extraordinária - quando para tratar de assuntos financeiros; 



 
           V - Anuir na aquisição de imóveis. 
 
  
           Parágrafo único - Antes da convocação de que trata a alínea "a" do inciso IV, o 
Conselho Fiscal interpelará o Presidente que tem o prazo de cinco (05) dias, para a 
competente resposta. 
 
 
 

Seção V 
 

Do Conselho de Ética 
 
 
           Art.51º - O Conselho de Ética, compor-se-á dos ex-presidentes da "AMDEPOL", 
como membros nato e mais três (03) membros eleitos pela classe, por ocasião da eleição da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 
 
           Art.52º - Os membros do Conselho de Ética, anualmente elegerão seus Presidente 
em reunião previamente marcada para esse fim. 
 
           Art.53º - Ao Conselho de Ética convite de oficio ou mediante solicitação do 
Presidente da Diretoria apurar e opinar conclusivamente sobre ato ou procedimento de 
sócio que incompatibilizar com a classe ou compromete a boa ordem e disciplina da 
"AMDEPOL". 
 
 
 
 

Capítulo VIII 
 

DAS ELEIÇÕES 
 
 
            Art.54º - As eleições da "AMDEPOL" serão sempre pelo sistema de voto secreto, 
não admitindo o voto por procuração. 
 
            Art.55º - As eleições para renovação da Diretoria Executiva, da Diretoria 
Administrativa, dos membros executivos e suplentes do Conselho Fiscal e dos três (03) 
membros do Conselho de Ética, deverão ser realizada no dia 25 de janeiro ou no 1º dia útil 
subseqüente do ano em que houver eleições. 
 
            Parágrafo único - O mandato dos cargos desse artigo, terá a duração de dois (02) 
anos, podendo seus ocupantes candidatar-se à reeleição. 
 
 



 
Seção VI 

 
Das Inscrições dos Candidatos 

 
 
            Art.56º - O candidato a Presidente da AMDEPOL, deverá inscrever sua chapa 
devidamente denominada, onde constará todos os nomes dos candidatos aos cargos da 
Diretoria Executiva, Diretoria Administrativa, do Conselho Fiscal e de três membros do 
Conselho de Ética, com a respectiva autorização por escrito dos candidatos. 
 
            I - O prazo para inscrição da chapa se encerrará as dezoito horas do dia 05 de 
janeiro, ou no primeiro dia útil subseqüente.. 
 
            II - O pedido de inscrição deverá ser encaminhado ao presidente da AMDEPOL. 
 
 
            Art.57º - O Diretor Presidente decidirá do pedido no prazo, improrogável de 05 
(cinco) dias, cabendo recurso à Diretoria Executiva que dividirá em igual prazo. 
 
            Parágrafo único - Se a Diretoria não proferir decisão no prazo estipulado o recurso 
será considerado como provido e o registro será feito compulsoriamente. 
 
            Art.58º - O candidato não poderá disputar mais de um cargo prevalecendo o pedido 
do primeiro registro. 
 
            Art.59º - Feito os registros em livros próprios, a Diretoria organizará uma cédula 
única contando as indicações das chapas concorrentes. 
 
 
 
 

Seção VII 
 

Da Comissão Eleitoral 
 
 
 
             Art.60º - A comissão será constituída de seis (06) associados indicados por cada 
chapa. 
 
             Parágrafo 1º - Os membros da comissão aludida ficam incompatibilizados para 
disputar as eleições para qualquer cargo; 
 
             Parágrafo 2º - O Presidente e o Secretário da Comissão serão escolhidos por 
votação, dentre os seus membros; 
 



             Parágrafo 3º - O Presidente da Comissão designará dentre os seus membros aqueles 
que deverão ocupar as mesas receptoras e apuradoras e respectivos suplentes. 
 
             Parágrafo 4º - A Comissão funcionará na sede da "AMDEPOL". 
 
 
 

Seção VIII 
 

Da Votação 
 
 
 
             Art.61º - Durante o período das eleições, os votos serão recebidos diário e 
ininterruptamente inclusive aos sábados, domingos e feriados e em pontos facultativos, das 
08:00 horas as 18:00 horas na sede da "AMDEPOL". 
 
 
             Parágrafo único - A Comissão Eleitoral é responsável pela inviolabilidade da urna 
ou das urnas, bem como pela composição mínima diária da mesa receptora. 
 
             Art.62º - Encerrada as eleições, o Presidente da mesa determinará que se lavre 
minuciosa ata, arquivando-se todo material eleitoral, envelopes, sobrecartas e fichas de 
identificação do eleitor, pelo período de 10 dias para eventual conferência. 
 
             Art.63º - Só terão direito a voto os membros dos quadros de sócios classistas. 
 
 
 
 

Seção IX 
 

Da Apuração 
 
 
 
             Art.64º - Após o encerramento da apuração dos votos, que se seguirá ao término 
dai votação, será lavrada minuciosa ata, onde deverão constar, pelo menos o número de 
votantes, o número de votos, nulos e em branco e o número de cédula erradas para a 
eventualidade de uma revisão solicitada por qualquer candidato. 
 
 
 
 
 
 
 



Seção X 
 

Dos Recursos 
 
 
             Art.65º - O prazo para interposição de recursos de recontagem de votos será de 05 
(cinco) dias deverá ser dirigido à Comissão Eleitoral que terá igual prazo para decidir. 
 
             Art.66º - No caso de provimento parcial, ou total do recurso, a Comissão Eleitoral 
marcará data para novas eleições dentro de 60 dias, permanecendo nos cargos os diretores a 
serem substituídos e cuja substituição depende de novas eleições. 
 
 
 
 
 

Capitulo IX 
 

DAS PENALIDADES 
 
 
 
              Art.67º - Será suspenso de todas suas prerrogativas o sócio que: 
 
              I - Deixar de cumprir as suas obrigações financeiras para com a Associação; 
 
              II - Desobedecer as determinações da Diretoria referente à boa ordem e disciplina 
da "AMDEPOL". 
 
              Parágrafo 1º - A suspensão será efetuada mediante Portaria do Presidente "ad 
referendum" do Conselho de Ética. 
 
              Parágrafo 2º - Cessada a causa, será cancelada a suspensão, mediante nova 
Portaria, 
 
              Art.68º - Será sócio que incorrer na falta prevista do inciso I do artigo anterior, 
depois de sanado a falta que causou sua suspensão, terá restaurado seus direitos. 
 
              Art.68º - Será excluído o sócio que: 
 
              I - Após noventa (90) dias não saldar seus débito com a AMDEPOL. 
 
              II - Tendo sido suspenso com fundamento no inciso II do artigo 68º, reincidirá na 
prática da mesma falta; 
 
              III - Por sua conduta em relação aos sócios ou pelo procedimento, 
incompatibilizar-se com a classe. 



 
              Parágrafo 1º - A exclusão do sócio será decidida pela Diretoria, mediante prévia 
proposição ou concordância do Conselho de Ética. 
 
              Parágrafo 2º - Ao sócio excluído, caberá recurso, sem efeito suspensivo a primeira 
Assembléia Geral que se realizar devendo a petição ser entregue pelo interessado à 
Diretoria 15 (quinze) dias antes de sua realização. 
 
 
 
 

CAPITULO X 
 

DA POSSE DA VACANCIA 
 
 
               Art.69º - A diretoria eleita tomará posse no dia 15 de fevereiro. 
 
               Art.70º - Vacando algum cargo da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, por 
morte, casacão ou renúncia do mandato de seu titular o substituto deste passará a ocupá-lo. 
 
               Parágrafo 1º - Na falta ou impedimento do titular e do substituto deste será 
nomeado pela Diretoria Executiva um membro da Diretoria Administrativa para o cargo. 
 
               Parágrafo 2º - Vagando-se qualquer um dos cargos da Diretoria Administrativa, 
será procedida para o preenchimento a eleição indireta pelo sistema de voto secreto por 2/3 
da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e suplentes. 
 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 
 
 
               Art.71º - Os sócios não responderão nem mesmo subsidiariamente pelas dívidas 
da "AMDEPOL". 
 
               Art.72º - A "AMDEPOL" somente poderá ser dissolvida por deliberação da 
Assembléia Geral Extraordinária para esse fim expressamente convocada, presentes, no 
mínimo 5/8 dos sócios quites. 
 
               Parágrafo 1º - No caso de dissolução, os seus bens após avaliação serão vendidos 
em concorrência pública e o produto será entregue à Instituição de Caridade, indicado pela 
Assembléia Geral. 
 



               Parágrafo 2º - O arquivo poderá ser recolhido ao SINDEPO -MT para ser 
arquivado ou entregue para ser incinerado. 
 
 
               Art.73º - O sócio classista terá o direito de indicação de um sócio convidado, este 
direito se extinguirá no prazo de seis meses a contar da publicação deste estatuto, após este 
prazo a Diretoria Executiva poderá preencher o quadro de sócios convidados. 
 
               Art.74º - A Diretoria eleita da Associação deverá promover sua filiação à entidade 
de classe de âmbito nacional. 
 
               Art.75º - É proclamado patrono, da "AMDEPOL" o Exmº. Sr. Paulo Santa Rita 
Carvalho de Athaide, batalhador pela Instituição de Policia de Carreira, no Estado de Mato 
Grosso. 
 
               Art.76º - Os casos omissos neste Estatuto será resolvidos pela Diretoria. 
 
               Art.77º - Ficam revogados todos os dispositivos dos Estatutos anteriores que se 
acham neste expressamente reproduzidos. 
 
               Art.78º - Este Estatuto entra em vigor nesta data. Nada mais havendo, 
eu.......................................................Secretário, lavrei a presente ata, que vai por mim 
assinado, pelo Presidente e por todos associados presentes na Assembléia. 


