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Redação Atual 
 

 
 
 

Art. 3o – São princípios, 
finalidades e prerrogativas da 
ATEFFA/BA:  

 
I - defender os interesses e 
direitos dos Associados, nas 

relações com a Direção dos 
Serviços de: Defesa, Fiscalização 
Inspeção, Pesquisa e Controle 

Federal Agropecuário no estado 
da Bahia, e/ou autoridades 

constituídas. 
II - promover a unidade de 
todos os associados da 

ATEFFA/BA, em todo o ESTADO; 
III - representar perante 
autoridades, judiciais ou 

extrajudiciais, em todas as 
instâncias, ou no âmbito 
administrativo, de oficio ou a 

requerimento, 
independentemente de expressa 
autorização da Assembléia, os 

interesses dos seus associados, 
objetivando o cumprimento do 
presente Estatuto; 

IV - celebrar acordos, contratos, 

 

Mudanças Propostas 
 

 

 

 

Art. 3o – São princípios, finalidades e 
prerrogativas da ATEFFA/BA:  
 

 
I - defender os interesses e direitos dos 
Associados, nas relações com a Direção dos 

Serviços de: Defesa, Fiscalização Inspeção, 
Pesquisa e Controle Federal Agropecuário no 
estado da Bahia, e/ou autoridades 

constituídas. 
 
 

 
II - promover a unidade de todos os 
associados da ATEFFA/BA, em todo o ESTADO; 
III - representar perante autoridades, judiciais 
ou extrajudiciais, em todas as instâncias, ou 

no âmbito administrativo, de oficio ou a 
requerimento, independentemente de 
expressa autorização da Assembléia, os 

interesses dos seus associados, objetivando o 
cumprimento do presente Estatuto; 
 

 
 
 

IV - celebrar acordos, contratos, convenções e 
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convenções e tratados que 

sejam dos interesses da classe; 
 
 

 
V - manter intercâmbio com 
outras entidades congêneres 

nacionais e internacionais; sobre 
assuntos pertinentes à classe, 
desde que aprovado pelo 

Conselho Deliberativo; 
 

VI - apresentar reivindicações da 
Associação, inclusive ao lado de 
outras entidades representativas, 

desde que não impliquem em 
subversão da ordem ou atentem 
contra a lei e as instituições 

políticas; 
VII - promover a realização de 
conferências, palestras, culturais 

em favor da Associação e o 
aprimoramento moral, 
intelectual, cívico e profissional 

dos associados;  
VIII - promover a divulgação 
dos serviços prestados, pelos 

associados; profissional e 
socialmente, visando à 
valorização destes perante a 

opinião pública; 
IX - manter e estimular entre os 

associados sentimentos de 
cordialidade e cooperação; 
X - criar e manter, serviços 

comuns de interesse dos 
associados; 
XI - promover o congraçamento 

social e proporcionar aos 
associados, meios que lhes 
facilitem o cultivo, em sua sede 

ou fora dela, de esportes e jogos 
lícitos; 
 

tratados que sejam dos interesses da classe; 

 
 
 

 
V - manter intercâmbio com outras entidades 
congêneres nacionais e internacionais; sobre 

assuntos pertinentes à classe, desde que 
aprovado pelo Conselho Deliberativo; 
 

 
 

VI - apresentar reivindicações da Associação, 
inclusive ao lado de outras entidades 
representativas, desde que não impliquem em 

subversão da ordem ou atentem contra a lei e 
as instituições políticas; 
VII - promover a realização de conferências, 

palestras, culturais em favor da Associação e o 
aprimoramento moral, intelectual, cívico e 
profissional dos associados;  

VIII - promover a divulgação dos serviços 
prestados, pelos associados; profissional e 
socialmente, visando à valorização destes 

perante a opinião pública; 
IX - manter e estimular entre os associados 
sentimentos de cordialidade e cooperação; 

X - criar e manter, serviços comuns de 
interesse dos associados; 
XI - promover o congraçamento social e 

proporcionar aos associados, meios que lhes 
facilitem o cultivo, em sua sede ou fora dela, 

de esportes e jogos lícitos; 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
XII - promover e/ou celebrar, 
dentro de suas possibilidades, 

convênios, pecúlios, assistência 
médica e jurídica, mediante 
compromisso de ressarcimento 

ou de acordo com as normas 
que vierem a ser adotadas por 

sua Diretoria Executiva com aval 
do Conselho Deliberativo;  
 

XIII – conceder assistência 
jurídica, sem ônus para o 
associado, quando comprovado 

algum tipo de atitude, por parte 
de empresas ou chefias direta ou 
indireta, que venha impedir ou 

dificultar, quando no exercício de 
suas atividades, a ação 
profissional; 

XIV - tomar as medidas 
cabíveis, quando comprovado, 
atitude que venha a prejudicar 

ou denegrir a imagem do serviço 
ou da categoria da Associação 
ou de seu corpo diretivo, ou criar 

embaraços para seus superiores 
hierárquicos, por parte de 

associado;  

 

Art. 13 - A Assembléia Geral, 

Ordinária ou Extraordinária, é o 
órgão máximo de deliberação da 
ATEFFA/BA, constituída de todos 

os delegados regionais eleitos 
pelas respectivas bases, sendo 
soberanas as suas decisões. 

 

 

 
 
 

 
XII - promover e/ou celebrar, dentro de suas 
possibilidades, convênios, pecúlios, assistência 

médica e jurídica, mediante compromisso de 
ressarcimento ou de acordo com as normas 
que vierem a ser adotadas por sua Diretoria 

Executiva com aval do Conselho Deliberativo;  
 

 
 
 

XIII – conceder assistência jurídica, sem ônus 
para o associado, quando comprovado algum 
tipo de atitude, por parte de empresas ou 

chefias direta ou indireta, que venha impedir 
ou dificultar, quando no exercício de suas 
atividades, a ação profissional; 

XIV - tomar as medidas cabíveis, quando 
comprovado, atitude que venha a prejudicar 
ou denegrir a imagem do serviço ou da 

categoria da Associação ou de seu corpo 
diretivo, ou criar embaraços para seus 
superiores hierárquicos, por parte de 

associado;  
 

 

 

 

Art. 13 - A Assembléia Geral, Ordinária ou 

Extraordinária, é o órgão máximo de 
deliberação da ATEFFA/BA, constituída de 
todos os delegados regionais eleitos pelas 

respectivas bases, sendo soberanas as suas 
decisões. 

 
 

 



Parágrafo 1o: Serão Ordinárias 

as Assembléias Gerais reunidas 
trienalmente para aprovação das 
contas e posse da nova Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 - A Assembléia Geral 
poderá ser Ordinária ou 
Extraordinária, sempre 
convocada com 10 (dez) dias 
de antecedência, através de 
Edital afixado na sede da 
ATEFFA/BA, e enviado a todas 
seus membros e publicação na 
imprensa. 

 

Art. 17 - Compete à Assembléia 
Geral: 
 

I - estabelecer diretrizes para 
execução dos objetivos previstos 
nos Artigos 2o e 3o do presente 

Estatuto; 
II - resolver casos omissos de 
interpretação do presente 

Estatuto 
III- decidir, em instância única, 
sobre a destituição de ocupantes 

de qualquer cargo da estrutura 

Parágrafo 1o: Serão Ordinárias as 

Assembléias Gerais reunidas trienalmente para 
aprovação das contas eleição e posse da nova 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 

 
Compatibilizar com o Art. 17 III, Abaixo 

 

Art. 17 - Compete à Assembléia Geral: 

 

I - estabelecer diretrizes para execução dos 

objetivos previstos nos Artigos 2o e 3o do presente 

Estatuto; 

II - resolver casos omissos de interpretação do 

presente Estatuto; 

III- Eleger os membros da Diretoria Executiva, do 

Conselho Fiscal e os Delegados Regionais 

 

 
  

 
Art. 15 - A Assembléia Geral poderá ser 

Ordinária ou Extraordinária, sempre convocada 
com 10 (dez) dias de antecedência, através de 
Edital afixado na sede da ATEFFA/BA, e 

enviado a todas seus membros e publicação 
publicado na imprensa ou site oficial da 

ATEFFA/BA. 
 

 

 

 

 
Art. 17 - Compete à Assembléia Geral: 
 

 
I - estabelecer diretrizes para execução dos 
objetivos previstos nos Artigos 2o e 3o do 

presente Estatuto; 
II - resolver casos omissos de interpretação 
do presente Estatuto; 

 
III- Eleger os membros da Diretoria 
Executiva, do Conselho Fiscal e os 

Delegados Regionais. 
 



organizacional da entidade; 

IV - deliberar sobre alterações, 
no total ou em parte, do Estatuto 
e sobre a dissolução ou função 

da ATEFFA/BA; 
V- decidir, em grau de recurso, 
sobre penalidades de suspensão 

e exclusão de associados 
juntamente com ANTEFFA; 
VI - decidir sobre as questões 

que envolvam oneração ou 
alienação de bens móveis e 

imóveis, desde que 
ultrapassados os limites 
estabelecidos no artigo 66 do 

presente estatuto; 
VII- deliberar sobre o parecer 
do Conselho Fiscal, referente a 

prestação de contas da Diretoria 
Executiva e aprovar o orçamento 
referente a cada exercício 

financeiro; 
VIII - decidir sobre a dissolução, 
fusão ou transformação da 

entidade; e 
IX- aprovar o seu Regimento 
Interno e Eleitoral, de acordo 

com as normas previstas neste 
Estatuto. 
 

 
Art. 18 - A Assembléia Geral 

reunir-se-á por convocação: 
I - do Presidente da entidade; 
II - da Diretoria Executiva; 

III - do Conselho Deliberativo; e 
IV - do Conselho Fiscal. 
 

 

 Art. 19 - As deliberações serão 

adotadas por representação da 
maioria absoluta dos associados. 

 
 
Parágrafo único: As 

V- decidir, em instância única, sobre a 

destituição de ocupantes de qualquer cargo da 
estrutura organizacional da entidade; 
V - deliberar sobre alterações, no total ou em 

parte, do Estatuto e sobre a dissolução ou 
função da ATEFFA/BA; 
VI- decidir, em grau de recurso, sobre 

penalidades de suspensão e exclusão de 
associados juntamente com ANTEFFA; 
VII - decidir sobre as questões que envolvam 

oneração ou alienação de bens móveis e 
imóveis, desde que ultrapassados os limites 

estabelecidos no artigo 66 do presente 
estatuto; 
VIII- deliberar sobre o parecer do Conselho 

Fiscal, referente a prestação de contas da 
Diretoria Executiva e aprovar o orçamento 
referente a cada exercício financeiro; 

IX - decidir sobre a dissolução, fusão ou 
transformação da entidade; e 
X- aprovar o seu Regimento Interno e 

Eleitoral, de acordo com as normas previstas 
neste Estatuto. 
 

 

 
 

 
 
 

 
Art. 18 - A Assembléia Geral reunir-se-á por 
convocação: 

I - do Presidente da entidade; 
II - da Diretoria Executiva; 
III - do Conselho Deliberativo; e 

IV - do Conselho Fiscal. 
 

 
Art. 19 - As deliberações serão adotadas por 

representação da maioria absoluta dos 
associados. 

 
 
Parágrafo único: As deliberações 



deliberações referentes aos itens 

seguintes exigem aprovação de, 
no mínimo 2/3 (dois terços) dos 
presentes à Assembléia, 

especialmente convocada para 
esse fim, não podendo ela 
deliberar, em primeira 

convocação, sem a maioria 
absoluta dos associados, ou com 
menos um terço nas 

convocações seguintes tendo 
como base da média ponderada 

milesimal. 
 

I - alteração do Estatuto; e 

II - destituição de membros da 
estrutura organizacional da 
associação. 

 
 

referentes aos itens seguintes exigem 

aprovação de, no mínimo 2/3 (dois terços) dos 
presentes à Assembléia, especialmente 
convocada para esse fim, não podendo ela 

deliberar, em primeira convocação, sem a 
maioria absoluta dos associados, ou com 
menos de 1/5 (um quinto) nas convocações 

seguintes tendo como base da média 
ponderada milesimal. 
 

 
 

 
 
I - alteração do Estatuto; e 

II - destituição de membros da estrutura 
organizacional da associação. 
 

Comentário: Acrescentado para atender 

dispositivo do código civil 

 



 

 
 
 

Art. 25 - O Conselho 
Deliberativo será composto por 
onze Delegados Regionais. 

 
 
 

Art. 25 - O Conselho Deliberativo será 
composto por sete Delegados Regionais. 
 

 
 

convocações seguintes tendo 
como base da média ponderada 

milesimal. 
 

II - destituição de membros da 
estrutura organizacional da 
associação. 

 
 
Art. 21 - A Assembléia Geral 

reunir-se-á: 
I - anualmente, para apreciar e 
deliberar sobre o Parecer do 

Conselho Fiscal, referente à 
prestação de contas e aprovar o 
orçamento para o exercício 

financeiro seguinte; 
II - a cada 03 (três) anos para 
posse da nova Diretoria 

Executiva e do Conselho Fiscal; e 
 

III - sempre que a Diretoria 
Executiva, Conselho Fiscal ou 
Conselho Deliberativo acharem 

necessário. 
 
 

 
 
Parágrafo 1o: - Para 

todos os efeitos, o exercício 
social será encerrado no mês de 
novembro de cada ano. 
 
  

II - destituição de membros da estrutura 
organizacional da associação. 

 
 

 
 
 

 
 
Art. 21 - A Assembléia Geral reunir-se-á: 

 
I - anualmente, para apreciar e deliberar sobre 
o Parecer do Conselho Fiscal, referente à 

prestação de contas e aprovar o orçamento 
para o exercício financeiro seguinte; 
 

 
II - a cada 03 (três) anos para posse da nova 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; e 

 
 

III - sempre que a Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal ou Conselho Deliberativo 
acharem necessário. 

 
 
 

 
 
Parágrafo 1o: - Para todos os efeitos, 

o exercício social será encerrado no mês de 
novembro outubro de cada ano. 
 

Comentário: Possibilitar que seja fechado o 

exercício financeiro anual para prestações de 

contas no mês subseqüente – NOVEMBRO.  

 



Comentário: Possibilitar a aplicabilidade 
deste Artigo e dar praticidade.  O Conselho 

Deliberativo, como está, confunde-se com a 

Assembléia Geral e torna-se difícil reuni-lo. Com a 

redução para sete membros torna-se muito mais 

fácil a aplicação deste artigo.  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Parágrafo 1º:- O 

Conselho Deliberativo será 
presidido por um Presidente 
e um coordenado por 

Secretário Executivo, eleito 
entre seus membros. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Números de Associados por delegacias, em 

28/10/2011 
 
Dlegacias:                   Nº Associados Regional 

01-SedeRegional                                     130 
02-Ilhéus                                                 62   

03-Itabuna                                               39 
04-Salvador                                              34              
05-Valença                                               19 

06-Ipiau                                                   19 
07-Vitória da Conquista                              19 
08-Teixeira de Freitas                                17 

09- Eunápolis                                          13 
10- Gandu                                                09 

11- Camaca                                              06 
 

 

Parágrafo 1º: - Os membros do 
conselho Deliberativo serão compostos pelos 
representantes das sete delegacias com maior 

número de associados e será presidido por um 
Presidente e um coordenado por Secretário 
Executivo, eleito entre seus membros; 

 
Parágrafo 2º: - Para efeito de 

desempate ao disposto no parágrafo anterior, 

será considerado o associado mais antigo e 
caso permaneça o mais idoso; 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

Art. 29 - Compete ao 
Conselho Deliberativo: 

I - deliberar sobre quaisquer 
matérias que, por determinação 
da Assembléia Geral, lhes forem 

atribuídas, nos rígidos limites 
destas atribuições; 
II - cumprir e fazer cumprir as 

deliberações da Assembléia 
Geral; 
III - regulamentar, quando 

necessário, as decisões da 
Assembléia Geral; 

IV - decidir sobre recursos 
interpostos às decisões da 
Diretoria Executiva; 

V - elaborar e votar seu 
Regimento Interno e Eleitoral, 
bem como os Regimentos dos 

Departamentos; 
VI - propor à Assembléia Geral 
diretriz para a execução dos 

objetivos previstos nos Art. 2o: e 
3o, do presente Estatuto; 
VII - convocar a Assembléia 

Geral, de acordo com as normas 
estabelecidas neste Estatuto; 
VIII - elaborar o Regimento 

Interno e Eleitoral das eleições 
da Diretoria Executiva da 
ATEFFA/BA; 

IX - apreciar os planos de ação 
da Diretoria Executiva; 

X - apreciar a prestação de 
contas da Diretoria Executiva, 
com parecer do Conselho Fiscal, 

emitindo seu Parecer; 
 
 

 

 

Art. 29 - Compete ao Conselho 
Deliberativo: 

I - deliberar sobre quaisquer matérias que, por 
determinação da Assembléia Geral, lhes forem 

atribuídas, nos rígidos limites destas 
atribuições; 
II - cumprir e fazer cumprir as deliberações da 

Assembléia Geral; 
III - regulamentar, quando necessário, as 
decisões da Assembléia Geral; 

IV - decidir sobre recursos interpostos às 
decisões da Diretoria Executiva; 
V - elaborar e votar seu Regimento Interno e 

Eleitoral, bem como os Regimentos dos 
Departamentos; 
VI - propor à Assembléia Geral diretriz para a 

execução dos objetivos previstos nos Art. 2o: e 
3o, do presente Estatuto; 
VII - convocar a Assembléia Geral, de acordo 

com as normas estabelecidas neste Estatuto; 
VIII - elaborar o Regimento Interno e Eleitoral 
das eleições da Diretoria Executiva da 

ATEFFA/BA; 
IX - apreciar os planos de ação da Diretoria 

Executiva; 
 
 

 
 
 

 
 
 

X - apreciar a prestação de contas da Diretoria 
Executiva, com parecer do Conselho Fiscal, 
emitindo seu Parecer; OBS: Será que esse 

item é necessário? A idéia é SUPRIMIR este 
dispositivo, pois, na prática, não é fácil 
Reunir o Conselho Deliberativo, o pior é 

descumprir o ESTATUTO.    



XI - preencher vacâncias e 

impedimentos na Diretoria 
Executiva, até o limite de 1/3 
(um terço) dos cargos e 

membros, observado o caput do 
Art. 30; 
XII - reunir-se por convocação 

do Presidente da ATEFFA/BA; e 
XIII - apreciar a normatização 
referente ao processo eleitoral. 

 
 

 
Art. 32 - Compete a Diretoria 
Executiva:  

I - administrar a ATEFFA/BA, de 
acordo com o presente Estatuto, 
zelando pelo seu patrimônio 

moral e material; 
II - garantir associação de 
qualquer integrante das 

categorias citadas no caput do 
Artigo 5, Parágrafo 1o, sem 
distinção, observando apenas o 

presente Estatuto; 
III - fazer, organizar e submeter 
à Assembléia Geral, com Parecer 

prévio do Conselho Fiscal, o 
Balanço Financeiro do exercício 
anterior; 

IV - criar ou extinguir 
Assessorias especiais e 

Departamentos, bem como 
nomear comissões para 
finalidades específicas, com aval 

do Conselho Deliberativo; 
 
 

 
 
 

 
 
V - deliberar sobre a celebração 

XI - preencher vacâncias e impedimentos na 

Diretoria Executiva, até o limite de 1/3 (um 
terço) dos cargos e membros, observado o 
caput do Art. 30; 

 
XII - reunir-se por convocação do Presidente 
da ATEFFA/BA; e 

XIII - apreciar a normatização referente ao 
processo eleitoral. 
 

 
 

 
Art. 32 - Compete a Diretoria 
 Executiva:  

I - administrar a ATEFFA/BA, de acordo com o 
presente Estatuto, zelando pelo seu patrimônio 
moral e material; 

II - garantir associação de qualquer integrante 
das categorias citadas no caput do Artigo 5, 
Parágrafo 1o, sem distinção, observando 

apenas o presente Estatuto; 
 
 

 
III - fazer, organizar e submeter  
à Assembléia Geral, com Parecer prévio do 

Conselho Fiscal, o Balanço Financeiro do 
exercício anterior; 
 

IV - criar ou extinguir Assessorias especiais e 
Departamentos, bem como nomear comissões 

para finalidades específicas, exceto a eleitoral 
que necessitará do aval do Conselho 
deliberativo; 

 
 
 

 
 
 

 
 
V - deliberar sobre a celebração de convênios 



de convênios e contratos com 

entidades de direito público ou 
privado e com profissionais, em 
atendimento às finalidades da 

Associação, com aval do 
Conselho Deliberativo; 
 

VI - fixar as diretrizes gerais de 
ação a serem desenvolvidas pela 
Associação;  

 
VII - propor à Assembléia Geral, 

reformas deste Estatuto; 
 
VIII - propor à Assembléia 

Geral, descontos assistenciais 
provenientes de acordos, 
convenções e contratos;   

 
IX - representar a ATEFFA/BA 
em todos os seus atos, ativa e 

passivamente, em juízo ou fora 
dele; 
 

 
 
X - selecionar, contratar e 

demitir pessoal de apoio 
administrativo ou prestadores de 
serviços, após aprovação do 

Conselho Deliberativo;  
 

XI - cumprir e fazer cumprir o 
presente Estatuto e as demais 
determinações da Assembléia 

Geral; 
XII - admitir e/ou recusar 
inclusão de sócios de acordo 

com o presente Estatuto; 
XIII - efetuar a exclusão ou 
punição de qualquer sócio, 

observado o exposto no caput do 
Art. 8º e parágrafo único, desde 
que aprovado pelo Conselho 

e contratos com entidades de direito público 

ou privado e com profissionais, em 
atendimento às finalidades da Associação, com 
aval do Conselho Deliberativo;  

VER PROPOSIÇÃO PARÁGRAFO 
SEGUNDO ABAIXO. 
 

Parágrafo Segundo: - Será dispensável o 

aval do Conselho Deliberativo na celebração de 

convênios e contratos, com valores até 0,5% da 

receita da ATEFFA-BA  

 

 
VI - fixar as diretrizes gerais de ação a serem 
desenvolvidas pela Associação;  

 
 
 

 
VII - propor à Assembléia Geral, reformas 
deste Estatuto; 

 
 
VIII - propor à Assembléia Geral, descontos 

assistenciais provenientes de acordos, 
convenções e contratos;   
 

IX - representar a ATEFFA/BA em todos os 
seus atos, ativa e passivamente, em juízo ou 

fora dele; 
 
 

X - selecionar, contratar e demitir pessoal de 
apoio administrativo ou prestadores de 
serviços;  

 
 
 

XI - cumprir e fazer cumprir o presente 
Estatuto e as demais determinações da 
Assembléia  

Geral; 
XII - admitir e/ou recusar inclusão de sócios 
de acordo com o presente Estatuto; 



Deliberativo e homologado pela 

ANTEFFA.   
XIV - convocar as Assembléias 
Gerais; 

XV - convocar as eleições 
previstas neste Estatuto; 
 

XVI - aprovar, de acordo com o 
presente Estatuto, o seu 
Regimento Interno, Eleitoral; e 

 
 

 
 
 

 
 
 

XVII - decidir sobre as questões 
que envolvem oneração ou 
alienação de bens móveis e 

imóveis, com aval do Conselho 
Deliberativo. 
XVIII - aplicar penalidades pela 

não observância das normas 
estatutárias e regimentais; 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Parágrafo único: - A 
Diretoria Executiva se reserva o 
direito de nomear representantes 

cujos cargos seriam de estrita 
confiança para representá-la nos 
diversos assuntos de interesse 

da classe, a ser aprovada em 
reunião da Diretoria Executiva e 
referendada pelo Conselho 

 

XIII - efetuar a exclusão ou punição de 
qualquer sócio, observado o exposto no caput 
do Art. 8º e parágrafo único, desde que 

aprovado pelo Conselho Deliberativo e 
homologado pela ANTEFFA.   
 

 
XIV - convocar as Assembléias Gerais; 
 

XV - convocar as eleições previstas neste 
Estatuto; 

 
XVI - aprovar, de acordo com o presente 
Estatuto, o seu Regimento Interno, Eleitoral; e  

 
 
 

XVII - decidir sobre as questões que envolvem 
oneração ou alienação de bens móveis e 
imóvel observado o disposto no Artigo 66 do 

presente estatuto; 
 
Vide Abaixo: 

 

Art.66- A oneração e alienação de bens imóveis e 

móveis com valor acima de 3 1,5 vezes a receita da 

ATEFFA/BA, dependem de prévia autorização da 

Assembléia Geral 

XVIII - aplicar penalidades pela não observância 

das normas estatutárias e regimentais; 

 

 
 

 
Parágrafo Primeiro: - A Diretoria 

Executiva se reserva o direito de nomear 

representantes cujos cargos seriam de estrita 
confiança para representá-la nos diversos 
assuntos de interesse da classe, a ser 

aprovada em reunião da Diretoria Executiva. 
 
 

 



Deliberativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 37 - Compete ao 

Presidente: 
I – representar a associação em 
juízo ou fora dele ativa ou 

passivamente; 
II - cumprir e fazer cumprir as 
disposições deste Estatuto e 

regulamentos. 
III - presidir as reuniões da 
Diretoria Executiva; 

IV - convocar e presidir a 
Assembléia Geral, podendo 

delegar poderes; 
V - representar a ATEFFA/BA e 
seus interesses e implicações 

legais, em juízo ou fora dele, 
podendo delegar poderes, 
observado o presente Estatuto.   

VI - adquirir bens móveis e 
imóveis necessários ao 
funcionamento da administração, 

com aval do Conselho 
Deliberativo; 
VII - movimentar, 

conjuntamente com o Tesoureiro 
Geral e Primeiro Tesoureiro, as 
contas da Associação; 

VIII – praticar os demais atos 

Cria-se um: 

 
Parágrafo Segundo: - Será 

dispensável o aval do Conselho Deliberativo na 

celebração de convênios e contratos, com 
valores até 0,5% da receita da ATEFFA-BA  

 

OBS: Atualmente a receita da ATEFFA-
BA gira em torno de R$ 10.000,00 
 

Comentário: Dar autonomia à diretoria e 

conseqüentemente condições para Administrar com 

agilidade 

 

 

 

 

Art. 37 - Compete ao Presidente: 

I – representar a associação em juízo ou fora 
dele ativa ou passivamente; 
II - cumprir e fazer cumprir as disposições 

deste Estatuto e regulamentos. 
III - presidir as reuniões da Diretoria 
Executiva; 

IV - convocar e presidir a Assembléia Geral, 
podendo delegar poderes; 
V - representar a ATEFFA/BA e seus interesses 

e implicações legais, em juízo ou fora dele, 
podendo delegar poderes, observado o 
presente Estatuto.   

VI - adquirir bens móveis e imóveis 
necessários ao funcionamento da 

administração, com aval do Conselho 
Deliberativo; 
VII - movimentar, conjuntamente com o 

Tesoureiro Geral e Primeiro Tesoureiro, as 
contas da Associação; 
VIII – praticar os demais atos necessários ao 

exercício da administração da ATEFFA/BA; e 
IX - dirigir os trabalhos da Diretoria Executiva; 
 

 
 
 

 



necessários ao exercício da 

administração da ATEFFA/BA; e 
IX - dirigir os trabalhos da 
Diretoria Executiva; 

 
X – Contratar funcionário (s) 
para trabalhar na associação. 

com o aval do Conselho 
Deliberativo. 
 

Art. 47 - A criação dos 
Departamentos deverá ser 

deliberada na plenária do 
Conselho Deliberativo, criados 
em número suficiente para dar 

operacionalização às ações 
emanadas da Assembléia Geral, 
planejadas pela Diretoria 

Executiva. ; e pelo Conselho 
Deliberativo. 
 

Art. 48 - Os Departamentos 
serão comandados por um 
Diretor, escolhido pelo 

Presidente da ATEFFA/BA e 
aprovado pelo Conselho 
Deliberativo, sendo que este 

responderá diretamente ao 
Presidente. 
 

Art. 49 - Compete ao Diretor de 
Departamento: 

 
I - operacionalizar e executar as 
ações emanadas da Assembléia 

Geral e planejadas pelo Conselho 
Deliberativo e Diretoria 
Executiva; 

 
II - prestar contas ao Presidente 
da ATEFFA/BA, pelas ações 

planejadas, bem como do seu 
andamento; e 
III - participar, quando 

 

 
 
 

 
X – Contratar funcionário (s) para trabalhar na 
associação. 

 
 
 

Art. 47 - A criação dos Departamentos deverá 
ser deliberada na plenária do Conselho 

Deliberativo em reunião da diretoria executiva, 
sendo necessária a aprovação da maioria 
absoluta e deverão ser, criados em número 

suficiente para dar operacionalização às ações 
emanadas da Assembléia Geral, planejadas 
pela Diretoria Executiva. ; e pelo Conselho 

Deliberativo. 
 
 

48 - Os Departamentos serão comandados por 
um Diretor, escolhido pelo Presidente da 
ATEFFA/BA, sendo que este responderá 

diretamente ao Presidente. 
 
 

 
 
 

Art. 49 - Compete ao Diretor de 
Departamento: 

 
I - operacionalizar e executar as ações 
emanadas da Assembléia Geral e planejadas 

pela Diretoria Executiva; 
 
 

 
II - prestar contas ao Presidente da 
ATEFFA/BA, pelas ações planejadas, bem 

como do seu andamento; e 
III - participar, quando convocado, de 
reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho 



convocado, de reuniões da 

Diretoria Executiva e do 
Conselho Deliberativo. 
 

 
          Parágrafo único: - O Diretor de Departamento poderá assessorar-se de outros associados, em número suficiente, para dar andamento às ações do Departamento. 
 
 

Deliberativo. 

           
 
 

 
 Parágrafo único: - O Diretor de 
Departamento poderá assessorar-se de outros 

associados, em número suficiente, para dar 
andamento às ações do Departamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 54 - O Delegado Regional 
representará a Região junto a 
Assembléia Geral e conselho 

Deliberativo. 
 

 

 

 

 

Art. 57 - São atribuições do 
Delegado regional: 

 
I - representar os associados da 
sua Delegacia junto a Assembléia 

Geral da ATEFFA/BA e Conselho 
Deliberativo; 
II - representar a ATEFFA/BA 

junto às instâncias da 
Superintendência Federal de 
Agricultura –, SFA de seu 

Art. 54 - O Delegado Regional representará a 
Região junto a Assembléia Geral e se for o 
caso Conselho Deliberativo. 
 

 

Comentário: Adequar às mudanças do artigo 25, 

ou seja: Não são mais todos os membros das 

delegacias (onze) que fazem parte do conselho 

Deliberativo  

 

Art. 25 - O Conselho Deliberativo será composto 

por sete Delegados Regionais 

Art. 57 - São atribuições do Delegado 
regional: 

 
I - representar os associados da sua Delegacia 

junto a Assembléia Geral da ATEFFA/BA e se 
for o caso Conselho Deliberativo; 
II - representar a ATEFFA/BA junto às 

instâncias da Superintendência Federal de 



respectivo Estado, CEPLAC bem 

como em seu local de trabalho 
por delegação do Presidente da 
ATEFFA/BA; 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

 
Art.63 - As despesas 

decorrentes do deslocamento 
dos membros da Diretoria 
Executiva, quando em viagem 

por convocação da ATEFFA/BA, 
correrão por conta da mesma, 
com a autorização expressa do 

Presidente. 
 
 

 
Art.66- A oneração e alienação 
de bens imóveis e móveis com 

valor acima de 3 vezes a receita 
da ATEFFA/BA, dependem de 
prévia autorização da Assembléia 

Geral. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
 
 

AS DISPOSIÇÕES GERAIS E 

Agricultura –, SFA de seu respectivo Estado, 

CEPLAC bem como em seu local de trabalho 
por delegação do Presidente da ATEFFA/BA; 
 

 

Comentário: Adequar às mudanças estabelecidas 

no Artigo 25 (Mudança do nº de delegados)  

 

 

CAPÍTULO VII 

 
 

Art.63 - As despesas decorrentes do 

deslocamento dos membros da Diretoria 
Executiva, dos Departamentos e Comissões 

específicas, nomeadas pelo Presidente, quando 
em viagem por convocação da ATEFFA/BA, 
correrão por conta da mesma, com a 

autorização expressa do Presidente. 
 
 

 

 

Art.66- A oneração e alienação de bens 
imóveis e móveis com valor acima de 3 1,5 
vezes a receita da ATEFFA/BA, dependem de 

prévia autorização da Assembléia Geral. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

CAPÍTULO VII 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 



TRANSITÓRIAS 

 
Art. 69 - As eleições gerais 
serão realizadas a cada 03 (três) 

anos, sempre na primeira 
quinzena do mês de julho, tendo 
a Diretoria Eleita, mandato por 

igual período. 
 
Art. 70 - Os cargos da Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal terão 
mandato de 3 (três) anos, sendo 

admitida uma reeleição. 
 
 

 
 
Parágrafo único – A posse da 

diretoria eleita se dará até no 
mínimo 30 dias após a realização 
das eleições 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Art. 72 - A reforma do presente 
Estatuto, no todo ou em parte 

poderá ser solicitada por, pelo 
menos, 1/5 dos membros da 
Assembléia Geral, com base na 

média ponderada milesimal que 
deverão fundamentar seu 
pedido, o qual será encaminhado 

e julgado pela Diretoria 
Executiva e Conselho 
Deliberativo. É exigido o voto 

concorde de dois terços dos 
membros presentes à 
assembléia, não podendo 

 

 
Art. 69 - As eleições gerais serão realizadas a 
cada 03 (três) anos, sempre no mês de 

julho, tendo a Diretoria Eleita, mandato por 
igual período. 
 

 
 
Art. 70 - Os cargos da Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal terão mandato de 3 (três) 
anos, sendo admitida, no primeiro mandato,  

uma reeleição para todos os membros, e a 
partir do segundo, admite-se a reeleição 
somente de 2/3 dos membros da diretoria 

Executiva. 
 
Parágrafo Primeiro - Para o cargo de 

presidente, só será permitido uma reeleição, 
ou seja, dois mandatos consecutivos, podendo 
o mesmo, concorrer em outro cargo nos 

pleitos seguintes. 
 
 

 
Parágrafo único Segundo – A posse da 
diretoria eleita se dará até no máximo 30 dias 

após a realização das eleições 
 

 

 

Art. 72 - A reforma do presente Estatuto, no 

todo ou em parte poderá ser solicitada por, 
pelo menos, 1/5 dos membros da Assembléia 
Geral, com base na média ponderada 

milesimal que deverão fundamentar seu 
pedido, o qual será encaminhado e julgado 

pela Diretoria Executiva e Conselho 
Deliberativo. É exigido o voto concorde de dois 
terços dos membros presentes à assembléia, 

não podendo deliberar, em primeira 
convocação, sem a maioria absoluta destes 
membros, ou com menos de um terço de 1/5 

(um quinto) dos membros nas convocações 
seguintes. 



deliberar, em primeira 

convocação, sem a maioria 
absoluta destes membros, ou 
com menos de um terço dos 

membros nas convocações 
seguintes. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Parágrafo único: Aprovada a 
solicitação, o Presidente 
designará uma comissão para 

elaborar um anteprojeto, matéria 
esta que, após parecer da 
Diretoria Executiva, será 

submetido à Assembléia Geral da 
qual participarão os Delegados 
Regionais. 
 

 

OBS: Adequar as mudanças do 
Parágrafo único do Artigo 19, veja abaixo: 

 

 
 
 

 
 
 

Parágrafo único: As deliberações 

referentes aos itens seguintes exigem aprovação 

de, no mínimo 2/3 (dois terços) dos presentes à 

Assembléia, especialmente convocada para esse 

fim, não podendo ela deliberar, em primeira 

convocação, sem a maioria absoluta dos 

associados, ou com menos de 1/5 (um quinto) nas 

convocações seguintes tendo como base da 

média ponderada milesimal. 

 

 

Parágrafo único: Aprovada a 
solicitação, o Presidente designará uma 
comissão para elaborar um anteprojeto, 

matéria esta que, após parecer da Diretoria 
Executiva, será submetido à Assembléia Geral 
da qual participarão os Delegados Regionais. 
 

 

 

 

 

Art. 74 – Nos atos do Presidente ou Diretoria 
Executiva em que for necessária autorização 

do Conselho Deliberativo, faculta-se a adoção 
deste procedimento através de Carta Consulta 

referendada pelos membros do referido 
Conselho Deliberativo 
 

OBJETIVO: Facilitar o Procedimento de 
consulta, ou seja, possibilitar a aplicabilidade 
dos dispositivos em comento. 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 


