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Associacão Estadual de Municipios do Rio de 3aneiro
II - Livro de Atas dos Assernbléias Gerais;
- Livro de Atas da Dretoria Executiva;
'
IV— Livro de Presenca dos Sócios;

-.
•''

V - Livro de Atas dos Reuniôes do Conselho Fiscal.
CAPITULO XIV
DISPOSICOES CIRAIS
ARTIGO 36 - A AIMERJ somente poderá ser extinta, por decisão da Assernblia Geral Extraordinária
especificamente convocada para esse fim.
ARTIGO 37 - Extinta a AEMERJ e satisfeitas todas as obrigaçOes, seu patrimônio será destinado a uma
entidade civil, sem fins lucrativos, que a Assemblia Geral Extraordinária cspccificamente convocada pare
(al urn cfecidir.
ARTIGO 38 - Os associados da AEMERJ nto respondero solidária nem administrativaniente, pelas
obrigac8es contraid2s pela Entidade.
ARTIGO 39 - 0 presente Estatuto so podcrã ser alterado, mediante a aprovação da AssembUia Geral
Extraordinárin, convocada para este firn.
ARTICO 40 - 0 presente Estatuto substitui n anterior registrado no CartOrio de Registro Civil das Pessoas
Juridicas da Comarca da Capital - K) sob on°. 1201010071012523.
ARTICO 41 - Este Estatuto cntrará em vigor no data de sua aprovaçao.
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rarAgrafo Primeiro - A Assembléia Geral, Ordinária ou Extraordinária, será instalada em prirneira
convocaço, corn quorum minimo de V (urn quarto) dos associados alivos e, em segunda e iltima
convocaço, uma hora após, corn a presença de pelo menos 10 (dez) associados.
Parágrafo Segundo - A convocaço também poderá ser feita par 115 (urn quinto) dos associados;
ARTICO 31 - Tero direito a voto os Prefeitos municipais, ou Os vice-prefeitos em case de ausência ou
irnpedirnento do Prefeito, ou representante designado por documento formal firmado pelo Preleito do
respectivo municipio, quando for o caso, e cujas contribuiçes financeiras dos municipios representados
estejam devidarnente quitadas ate a data da canvocaço da respectiva assemblCia, salvo na hipOtese do
parágrafo ünico do art. 8° deste Estatuto.
ARTIGO 32 - As decisôes das AssemblCias Gerais sero tomadas por aclamacâo atravCs do voto da maioria
simples dos associados presentes ao evento, sendo que se hoiwer diividas quanto ao resultado scräo tomadas
providências para votaço secreta a ser hornoloada duranle a respectiva Assembhia.
CAPITULO IX
DO PATRIM6N1O E I)AS FINANAS

ARTIGO 33—A AEMERJ é unia entjdade seni fins lucrativos e tern como forties de rendas:
a.

As contribuiçôes de seus associados crr,haultr, ira forma do Aoigo 80. lncso Ill desi Estntuto:

b.

As doacöes, legados, titulos, móveis e inióveis;

c.
As suhvençôes e auxitios concedidos pelos goverj1s Municipais, Estadual ou Federal, cu ainda,
per particulares.
As receitas transfcridas derivadas da realizaço de curss, seminârios, palestras e aquelas
d.
referentes a parcelas de convénio;
As rcitas de convntos, contratcs ou acordos flirirados corn ôros do poder piNico ou cIa
e.
I'.iciaiiva pivada:
f.

As rer.citus tic servtços on prOjelO'

g.

Outias reccitas eveotnuis.

()

.

Parñgrafo Primeiro - As doacôes de bens para a AEMERJ no implicarã, em nenhuma hipótese, mi
obrigaco por pane da Entidade de seguir a oricntaço ou atender intcre$ScS exciusivos do doador.
Parágrafo Segundo - A Assembléla Geral, anualmente, dcverá homologar a Tabela de Contribtiiçôes dos
Associados da AEMERJ, observando-se a periodicidade minima de 12 (doze) meses entre as revisöes.

OU& 1p
ARTIGO 34 - 0 patrirnônio da AEMERJ, so poderá ser rregociado ou doado mediante a aprovação de
maioria absoluta da Diretoria Executiva devendo tal decis10 scr referendada pela Assenibléia Geral
Extraordinário.
CAPITULO XIII
DOS LIVROS SOCIAIS
ARTIGO 35— SAo Os seguintes os Livros obrigatOrios:
Livros Contâbeis e fiscais exigidos pela legisIacoribu1á rio-fiscal;
•

a..

RCPJ-RJ 30/01/2018-39
ECGV32277XUE

fl.: 9/11

EMERJ_

Associaçâo Estadual de Municipios do Rio de 3aneiro

ARTIGO 26 - Em caso de demissao, cassacfio ou morte dos membros da Diretoria, os cargos sero
preenchidos par nova eleiço a ser convocada em aid 60 (sessenta) dias do data da vacincia.
Parirafo Unico — Caso tais situacöes acOntecom no decori-er dos iltinios scis meses de mandato, tica
dispensado o procedimento referido no caput deste artigo.
ARTIGO 27 - Em alendiniento a Lei Eleitoral vigente os membros da Diretoria Executiva, do Conselho
Fiscal ou Consultivo de entidades representativas de Municipios devem afastar-se defnitivamente de seus
cargos, obedecendo aos prazos da Lei Complemeruar no. 64/90: 4 (quatro) meses antes do pleito para
candidatos a cargo executivo e 6 (seis) meses para candidatos no Legislativo.
ParAgrifo Primeiro. 0 menibro da Diretoria Executiva que encontiar-se abrangido pela prescricão do
a Presidéncia da AEMERJ mediante carta registrada ou protocolada, 30
dias antes dos datas aprazadas, de forma que a entidade tenha tempo hAbil para convocar a Assembléia
Geral que terá conlo objeto a eleicao de membros dos colegiados para a complementacAo dos mandatos.

caput deverA informar tal iritencao

Pará2rafo Seaundo - A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal eleitos por ocasio da renuncia
especiticada no "caput' deste, exercerao suas IunçOes ate a final do mandato original.
CAPITIJLO VII
DAS ASSEMBLEIAS
ARTIGO 28 - A Assernbléia Geral Ordinária dos Municipios serà realizada, obrigatoriamenle, nos 4
(quatro) primeiros meses de coda exercicio e deliberan sobre:
a)

ApreciacAo dos contas referentes no exercicio anterior;

b)

Apreciaço do parecer do Conselho Fiscal;

c)

Deflniciloda politica geral para a exercicio.

ARTIGO 29 - A Assernhlia Geral Extraordinária dos Muncipios, realizada a qualquer tempo mediante
convocaçao do Presidente, do Vice-Presidente, da Diretoria Executi'a ou do Conselho Fiscal, detiberará
sabre:
a)

Qunlquer assunto de interesse da entidade;

b)

Alteraco refornia e consolidaço do Estatuto Social;

c)

liieiço dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

d)

DestituicAo dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

e)

Dissoluco da cntidade.

Pariarafo Primeiro — Para as dcliberaçes constantes nas jlineas "b", 'd" e "e" deste Artigo é exigido o
soLo de 2/3 (dois tercos) dos prescnes a asseniblCia cspecialmcnte convocada pars esse tim.
ParErafo Segundo - A AEM FRi poderá manter, confoi$c dclibcmaço da A'sembléia-Geral, atividades
e aces de suporte logistico e técnico nos Municipios, inclusive corn a apresentaco e cxccuço de pIanos e
projetos que atendam aos seus interesses especificos, podendo ser estes servicos eventualuiente cobrados.
ARTIGO 30 — A Convocaço para a Assembléia Geral dos Municipios, ordinãria ou extraordinária, será
feita pelo Presidente da AEMERJ, por corrcio elctrônico, par fax ou cirta registrada corn, no minima, 10
(dez) dias de antecedéncia para a realizaçAo da Assembléia.
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- Perda do mandato de Preleito em razfto de condenaçào definitiva em virtude de sentenca transitada em
julgado por crime contra a adniiriistraço p(iblica;
II - Grave vioIaco do estatuto;
Ill - Morte;
IV - Renncia,
Parra10 Unico - A perda de mandato, de que trata o presente artigo, seth declarada pela Assembleia
Geral Extraordinária.
CAPITULO Vi
DO PROCESSO ELEITORAL
ARTICO 22 - As cleiçes para os cargos do Dirctoria Executiva e do Conseiho Fiscal ocorrero sempre
nos anos impares em Assemblia Geral.
Parrafo Primeiro- 0 sufrgio 6 direto, podendo ser secreto ou aberto. A critério da própria Assenibléla,
em caso do inscricAo dc turna finica chapa, oplar-se pelo sistema de aclaniaço.
ParAzrpfo Se2undo - Somente podem concorrer as eleiçôcs decorrentes do término do mandato,
candidatos que integrarern chapa completa.
Paráurafo Terctiro - As inscriçôes para as cleiçOes decorrerites de vacância ocasionadas por renuncia ou
exoncracao sero efetuadas de forma individual.
Parrafo Quarto - A chapa inscrita para a Diretoria Executiva nao poderá conter nominata igualmcntc
inscrita pant o Conseiho Fiscal.
Parrato Ouinto - A inscnço das chapas deverá ocorrer no perlodo compreendido entre a data do
recebitnento do Edital de Convocaçâo para a respectiva Assembléia Geral, ate 5 (cinco) dias antes da sun
realizacäo, on sede da AEMER) no prazo estabekcido, em dias itciS C dumante o horário comercial.
Parirafp Seto - As chapas concorrcntes aos cargos da Diretoria Executiva c do Conselho Fiscal, além de
sua denominacAo devetho apresentar

Relacto nominal dos concorrentes coin Os respec*os cargos que exercem e para Os quais Sc
a)
candidataiti;
b)
Autorizacilo par cscrito de cada candidato para a sun itscriçAo;
lndicacào de 02(dois) fiscais para acompanhar a apuracAo, us quais cstaro impedidos de concorrer a
c)
cargos na respectiva elciço.
Parñgrafo Sétinio - Os candidatos, individualmente, devem apresentar declaracilo de desimpedimento e
comprovante de regularidade associativa do Municipio no qual representa, expedida pela area linanceira da
AEMERJ. 0 comprovante de regularidadc associativa seth expedido independentemenle da situaçAo de
adirnpkncia do Municlpio associado, se este estiver impedido de contribuir por forca de decisâo judicial..
ARTICO 23 - Formalizado o registro, no seth admitida substitiço de candidato, salvo em caso dc morte
ou invalidez comprovada ate o momento da instalacão da AssemblCia Gcrai.
ARTIGO 24- Sendo secreta a votaço adotar-se-á c4dula (mica, constando as nornes das chapas e relaço
nominal dos candidatos.
ARTICO 25 - Somente podero concorrer a quniquer cargo de direçâo da AEMERJ, as candidatos que
no cstejam contempladas no inciso I e II do artigo 21 deste Estatuto.

8

CD

RCPJ-RJ 30/01/2018-39
ECGV32277XUE
fl.: 7/11

Associação Estadual de Municipios do Rio de Janeiro
c)
Propor o valor da estrutura cornributiva dos Municipios associados a ser homalogada em
Assemblia-geral;
d)

Resolver as casos nâo previstos ncste Estatuto.

ARTIGO 14 - 0 quorum minimo para deliberacAo da Diretoria Executiva quanta a assuntos de
organizaçAo administrativa da AEMERJ estará atendido corn a prescnca do Prcsidente, Vice-Presidente
Institucional e Secretário-Geral, sendo as decisöes tomadas por maioria simples de votos, cabendo so
Presidente a voto de desempate.
ARFICO 15-0 quorum minimo para deIiberaco da Diretoria Executiva quanta a matërias institucionais
e de interesse dos Municipios inclui as Vice- Presidentes Regionais, sendo necessãria a presenca de no
minimo 5 (cinco) membros, e as decisôes sero tomadas por maioria simples de votos, cabendo so
Presidente o veto de desempate.
ARTIGO 16 - Compete a Diretoria Executiva a criaço, ampliaco e dissoluço, de forma permarlcnte ou
temporaria, dos orgaos auxiliares accessArios para 0 desenvolvimento de seu trabaiho, lixarido-Ihes
Mribuiçôes e, se necessário, a rcmuneraço que será proporcional a complexidade dos trabaihos
desenvolvidos e deverá estar em conformidade corn os interesses da AEMERJ em cumprimenlo nos seus
objetivos.
ARTIGO 17 - 0 Conselho Fiscal, órgo colegiado de fiscalizaçao da gesto orçamentãrio-fiscal da
AEMERJ, é composto de 3 (trs) membros efetivos e igual niniero de suplentes, todos associados que
estejam rigorosamente em dia corn sua contribuicAo, eleitos cm Assembléia Geral, para mandato de 2(dois)
anos;
ARTIGO IS - Ao Consel ho Fiscal compete:
a)
Fiscalizar as contas da Diretoria Executiva da AEMERJ;
b)
Fiscalizar a execuçtto do orçamento artual elaborado pela Diretoria Executiva, oferecendo parecer
sobre o mesmO;
c)
RcqucrcrconvocaçAo Extraordinária da Assemblia Geral;
d)
Analisar e elaborar parecer sobre a prestacao de contas anual e o balanço, a ser apresentado a
Assembléia Geral Ordinória recornendando, ou nio, sua aprovaçtto.
ParápraIo Prinieiro - 0 Conselho Fiscal se rcunirá Ordinariarnente urns vez par semestre. podendo ser
convocado, a qualquer tempo par seu Presidente, pela maioria de seus membros ou pelo Presidente da
Diretoria Executiva da AEMERJ.
"u

Part2rafO Setindo - As atas do Conselho Fiscal serào lavradas em livro próprio.
!arrafo Terceiro. Assumirá o Cargo de Presidente do Conselho Fiscal aquele rnembro de mais idade,
servindo o mesmo critério para as substituiçôes em caso de ausência, impedinienLos ou vacancia.
ARTIGO 19 - C Conselho Fiscal no funcionará scm que seus trabalhos tenharn sido ahertos corn a
prescnca da totalidacic dos integrarites de sua composiço, seja por membros; efetivos ou suplentcs.
ARTIGO 20— As decises do Conselho Fiscal serAo tomadas tnediante a aprovacao da maioria siniplcs de
seus rneinbros.
CAPITULO V
DA PERDA DO MANDATO
ARTIGO 21 - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal perdero o mandato que ocupam
na AEMEM, nos casosde:
kq
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Parirafo Oitavo - ito Vice-Presidente do Regio Centro-Suk fluminense compete representar a
AEMERJ nos municipios componentes da regio confornie divisAo adminisirativa do Estado e encarninhar
nestes Municipios as decis(3es da itEM ERJ.
Par12rofo Nono - ito Vice-Presidente da Regiâo Norte Fluminense compete representar a AEMERJ
nos municipios componentes da regiao conforme divisAo adniinistrativa do Estado e encaminhar nestes
Municipios as decisôes do AEMERJ.
Partgraro Décimo - Ao Vice-Presidente do Regiâo Noroeste Fluminense compete representar a
AEMERJ nos municipios componentes da regio confon e divisAo adininistrativa do Estado e encaminhar
nestes Municipios as decisöes da AEMERJ.
ARTICO It - Do Secretaria Executiva:
- A Secretaria Executiva 6 o órgo de assessoramento ao Presidente do AEMERJ, bern como, toda
estrutura organizacional. responsávet pelo planejamento e desenvolvimento dos otividades administrativas,
asessoria de comunicaçtlo social, contábil e flnanecini da I3ntidade;
II - A Secretaria Executiva seth dirigida por urn Secretário Exccutivo que seth especialmente contratado
pela entidade;
Ill - 0 Secretário Executivo deve ser urn profissionul de notória capacidade técnica e experincia
administrativa;
IV - Todo corpo de assessorarnento do Secrctaria Executiva, seth contratado pela Associaço, para as quais,
o Presidente do AEMEIU, poderá estabelecer urn Coordenador quando Sc fizer nccessário.
ARrIGO Il - Compete au Secretáriu Lecutivo da AEMERJ, cumprir as seguintes obrtgacOes:
I - prestar a assistência direta e iniediata ao Presidente do AEMERJ, utuando de forma restrita, orientada
conciliada corn as diretrizes estabelecidas por este Estatuto;
II - secretariar Os trabaihos e orientar a lavratura da.s atas dos reuniöes realizadas pela AEMERJ;
III - responsabilizar-se pela guarda dos livros, docunientos e arquivos pertinentes, bern corno, zelar pelo
patrimOniodn AEMERJ:
IV - assinur,juntamcnte corn o Presidente da AEMERJ, corn o Vice-Presidente ou corn a Secretário Geral
elou por delegaco, contralos, cheques e dernais papéis que iniportem em o',rigacöes sociais e deriiais
documentos, ou corn qualqucr outro membro da Diretoria Executiva que esteja em exerc(cio no Presidência;
V - desenvolver as atividades de Comunicaco Social de interesse do AEMERJ.
VI - Lavrar as alas de reuniöes da Diretoria Executiva e dos Encontros Estadual de Municipios;
Vil — Coordenartoda a crcspondr.c do AF.MERJ;

A

VIII - Escriturar o livro caixa segundo as normas contibeis;

j

IX - Munter dcpositados em estabelecirnento baneário os valores arrecadados pela Entidade;
ARTICO 13 - A Diretoria Executiva da AEMERJ é o 6rgo deliberativo irnediataniente abaixo da
Asscmbléia Geral cornoetindo-Ihe:
a)

Administrar e dirigir a Entidadc;

b)

Con vocar as Assemhléias Gerais;

•.-.----:
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b)

Presidir as Encontros dos Municipios, bern coma as reunlOes de Diretoria;

c)

Abrir, rubricar e encerrar Os livros da Entidade;

d)
Assinar em conjunto corn o Vice-Presidente, corn o Secretário Geral, corn a Secretário Executivo ou
corn urn dos Vice-presidentes Regionais, todos as cheques e demais papéis, que importem em obrigaçOes
sociais;

J

e)

Contnatar e demitir funcionrios;

f)
g)

¶
Firmar convenios e contnatos;
Convocar as reuniôes da Direconia Executiva, as Asseniblëias Gerais

1

dos Municipios c as reuniôes extraordinánias do Conseiho Fiscal:
h)
Compete, ainda, privativarnente ao Presidente criar e cornpor as Comitês Consultivos da
Presidncia, necessános para assessorá-lo diretamente nos assuntos de initeresse da AEMERJ, bern como
nomear o Coordenador-geral, o Coordenado r-adj unto, Secretãrio Executivo e Lambs Membros Auxiluares
quantos forem necessários para o born andamento dos trabalhos.
Parirafo Se&undo - Ao Vice-Presidente Institucional compete:
a)
Substituir o Presidente em seu impedimenta ou ausëncias registnadas junto a Secretarua da
AEMERJ;
b)
Assinar em conjunto corn o Presidente ou, ainda, corn o Secretrio Geral, corn o Secretário
Executivo ou na faith destes, corn urn dos vice-presidentes Regionais, todos as cheques e demais papéls que
importern em obnigacOes sociais;
Parera10 Terceiro - Ao Secretário Geral compete:
a)

SuhstitLlir o Vice-Presidente Institucional em seu impedimenta;

b) Assinar cm conjunto corn o President; corn Vice-Presidente Institucional, corn o Secretário Executivo
ou, ainda, na faha desies corn urn dos vice-presidenies Regionuis, todos as cheques e demais papis que
i mportcm em obnigac(3es sociais;
Pnrñ2rafo Quanta- Ao Vice-Presidente da Regillo Metropolttnna compete representar a AEMERJ nos
municipios componentes da regiAo conforme divisäo administrativa do Estado e encarninhar nestes
Municipios as deciscs da AEMERJ.

ParArafo Ouinto - Ao Vice-Presidente da RegiAo Médio Paraiba compete representar a AEMERJ nos
municipios componentes da região conforme diviso administrativa do Estado e encaminhar nestes
Municipios as decisOes da AEMERJ.
Pr1rafo Sextp - Ao Vice-Presidente da Rcgio Serrano compete representar a AEMERJ nos
municipios componcntcs da regio confornie divisAo administrativa do Estado e encaminthar nestes
Municipios asdeeisOcsdaAEMERi.
fprina10 Sétimo - Ao Vice-Presidente da RegiAo dos Baixadis Litoraneas compete representar a
AEMER) nos municipios componentes da regio conforme divisño administrativa do Estado e encaminhar
nestes Municipios as decisOes da AEMERJ.
,_.z-• .•
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ARTIGO 8' Sfto obrigacOes dos Municipios associados
-

I Curiiprir as disposicôes estatutárias;
-

I! — Acatar as decisôes da Diretoria, desde que em conformidade corn o presente Estatuto;
lii lstar em situaçao de regularidade corn o pagamento das contribuices devidas a Associaçao, bern
coma a pagamento dos serviços que, par eta prestados, sejam, eventualmente remunerados;
-

IV Comparecer a Assemblélas sempre quc devidamente convocado.
-

Parágrafo 6nico 0 Municipio associado nào será considerado inadimplente corn a obrigacão
prevista no inciso II deste arligo, se estiver impedido de pagar a contribuiço por forca de decisAo judicial.
Nesta hipötese, terá preservada a sua Iuliaçâo e todos os direitos de associado.
CAPITULO IV
DA ORGANIZACAO E
COM PEI'ENCIAS

ARTIGO 9

-

Constituern Orgàos de dclibcracilo da AEMERJ:

a)
A Assenibléia Ocral dos Municipios, a qual podera ser Ordinária ou Extraordinária, sendo a órgäo
máxirno de deliberaço;
b)
A Diretoria Executiva;
4#
0 Conselho Fiscal.
c)
-

-

Inciso I - Os cargos da Diretoria Executiva e do Conseiho Fiscal da AEMERJ scrào exercidus scm
reniuneracao e ocupados cxclusivamentc par Prefeitos.
ARTIGO 10— A diretoria executiva da AEMERJ, eteita edestitulda pela Assembléia Geral, corn mandate
de 2 (dois) anos, permanecendo os elcitos investidos nos respectivos cargos ate a posse de seus substitutas,
terá a seguinte composicão:
a) Prcsidente
W Vice-Presidente Institucional;
c) Vice-I'residente da Regio Metropolicana;
d)

Vice-Presidenteda Regiodo Media Paraibac Bain da,llhaGrande;

e)

Vice-Presidente da Regiao Serrana;
Vice- Presidente da Regio das Baindas Li(orãneas;

g)

Vice-Presidente da Regiüo Centro Sul Fluminense,

¶.

1114I'
,

A

h)

Vice-Presidente da Regio Norte Fluminense;

i)

Vice-Presidenie da Região Noroeste Fluminerise;

j)

Secrc(ãrioGcral.

Paráprafo Pnmciro

-

Ao Presidente compete:

Representar a entidadc cm juizo e fora dele, ativa e passivarnente, podendo delegar a scu juizo
a)
poderes de representacojunto a instituiçoes bancárias e Orgos pCiblicos mediante instruincnto de niandaio
a ser arquivado junta a AEMERJ;

w.
[VALDO EM 10000 TERRT0RI0 NACIONAL SEM EMENOAS E/OU RASURAS
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d) A e!aboraço de estudos c levantarnentos sabre os problemas e potencialidades da regio de
abrangncia da AEMERJ, que apontem para prioridades de atendimento pelos Poderes PtbUcos;
e) Promover a integraço de acôes, progranias e projetos desenvolvidos pelos órgos governarnentais
associados ou no e empresas privadas, destinados a recuperacito, preservaçAo e gesto de recursos naturals
110 território dos municipios associados.
Pari,grafo Unico: Para a consecuço dos objetivos estabelecidos neste artigo, a AEM ERJ poderá celebrar
connios e contratos inclusive para o financiarnento e servicos.
ARTIGO 4° - A AEMlIU mantcia junto
no endereco www.aernerj,pre.br.

a rode internaional de cornputadores, Internet, sun home page

Paraprafo Unico - Etca assegurado a cada urn dos municipios fluminenses, adimplentes corn suas
obrigaçoes estatutárias, através do portal da AEMERJ, a direito de manter espaco para divuIaçlo de Suns
acôcs institucionais.
.
CAPITULO III
DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 5° - Serào admitidos corno associados da AEMERJ todos us Municipios integrantes de sun iron
de abrangência, inexislindo categorias distintas de associadoscom quniquer tipo de vantagem especial.
Paragraro Unico -Para que a municipio integre o quadra associativo da AEMERJ, bast.a a rnanifestaçao do
seu Prefeito Municipal ncstc sentido, pot forca do exerciclo de seu poder geral de adminisLraco,
competincia privativa quo the 6 conferida pelo art. 84, II, da ConstituiçAo da RepibIica, so obrigando no
cumprimento das obrigncöcs impostas pelo presente Estatulo
ARTIGO 6°. Os Municipios associados perdero essa qualidade em viriude do:
- Desligamento voluntário. que deveri ser efetundo de farina expressa dirigida no Presdente da
Associaçio, corn antecedéncia minima de 60 (sessenta dias);
II - ExclusAo, em virtudc de reiterado descumprirnento dos deveros estatutarios, que cleyeri son
obrigatoriarnente aprovado pela rnaioria absoluta em Assembléia Gerat Extraordinária, convocada
especificarnente para esse [liii;
Ill - Scrá concedido o prazo de 15 (quinze) dias, par que a Municipio exerca a seu direito do defesa, caso
queira, contados a panir da data do recebimento da notificaç8o do instauraco do processo de excluso.
Parrafo Unico - Na hipótese do inciso I destc artigo ficará o Municipio associado obrigado no
cumpnimento de suns obnigaçoes estatutárias, ate a data ernquc so cfctivar a respectivo desliganiento;
ARTIGO 7°- Sâo direitos dos Municipios associados:
- Participar das AssembiCias Gerais; votar cm todas as questes a ela submetidas c ser votado para Os
cargos elctivos;
II — Indicarcandidatos a eIeicoda Diretoria Executiva da AEMERJ e Menibrosdo Conseiho Fiscal;
III - Rcqucrer a convocacAo de AssernhlCia Geral Extraordiniria, Ordinària ou da Diretoria Executiva,
justificando adoquadamente o seu pedido;
IV - Usufruir Os servicos disponibilizados pela Associaçito, dcsdc que esteja em din corn as suns obrigaçôes
cstatutárias.
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a)
Apresentar sugest(3es para programas de modemiiacâo administrativa, através de planejamento
institucional, apoiando os municipios nos trabaihos de reorganizacào de seus servicos pblicos, dando
ênfase especial ao treinamento e aperIeicoamento dos servidores municipais,
b)
Sugerir a adoçlo de normas sobre a legislaçâo tributária e outras leis básicas municipais, visando o
aperfeiçoamento da gesto pUblica e o desenvolvirnento adrninistrativo, econOrnico e social do municipio;
c)
Cooperar corn as Câmaras de Vereadores dos municipios associados na adoco de medidas
legislalivas que concorram para a rnelhoria dos administraçöes nlunicipais;
d)
Estirnular e descnvolver projetos de conservaçào ambiental e a utilizaçâo racional dos recursos
naturais podendo executá-los se assirn deiern,inar Os ajustes de cooperacAo celebrados para este urn,
mediante o repasse de recursos tinanceiros indispensáveis a sua execuço;
e)
Prornover nos Municipios associados, a adoco de estimulos econôrnicos e de outra ordem, para a
desenvovimento da regio, corn o aproveilamento de seus recursos naturals, niatérias-prinias e rno de
obra disponivel;
1)

Represeniar o conjunto de seus associados que integram a AssociaçAo, em assuntos de interesse
comurn c de carátcr umbiental, peranic quaisqucr outras entidades de direito ptibtico on privado, nacional
ou internuesonal, visando o deseu-wolvirncnto susteniável dosjnunicipios fluminenses;

g)
Participar dos Comitês, Agéncias, Coiiselhos de âmbito internacional, nacional e cstadual, corn
objelivos voltados A methoria da gesto pibUca em todas as suas Areas de abrangéncia;
h)
Estudar, propor e executor medidas visando o desenvolvimento e o incrernento da produção
agropecuária, industrial c comercial;
i)
Elaborar estudos e pesquisas e identificar novas lecnologias que visem contrihuir para a meihoria das
condicôes de saneamento. reduçAo da poluiço, cortservaco e recuperacAo do solo e da flora, controle de
erosIo, racionalizaço do consunio de água e dernais aces que tenham por objetivo a melhoria da
qualidade de vida da poco da lr'i :' abrangéncia da AEMERJ;
j)
Prcstar assessoramcnto, quando expressamente solicitado, na elaboraco. coordenaco e execuçio de
pianos, prograrnas e projctos relacionados corn os sciores soclais, econômicos, de infra-estrutura e
iflstitUciOnais, tiotadarnente os de cducacão, sacide piThlica, trabaiho, aç10 social, saneamento básico,
agriculturu, industria, coniercie, turismo, abastecimento, transporte, comunicaçâo, eIetriuicaço, segurança
entre outros;
k)
Fornatar urn banco de dados, disponivel aos Municipios associados, contendo cópias de leis, decretos e
regulamentos, pareceres ejurisprudências dos Tribunais c projetos atinentes a administraço municipal;
I)

Promover cursos, palestras e seminários nas areas de gesto pCiblica.

If - PROMOVER A COOPERACAO INTERMUNICJPAL E INTERC.OVERNAMENTAL,
VISANDO:

,

a) A divulgacAo, na area de abrangéncia da AEMERJ, das normas e exigéncias dos órgAos pbIicos e
instituiçöes de assisténcia técnica e financeira aos municipios;

b) A coujugaçilo de recursos tdcnicos e financeiros da Unio, Estado e Municipios associados, mediante
acordos. convénios e contratos, para a soluco de problemas comuns;
c)

Ao incentivo do iniercanibio administrative e técnico;

/
vi
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Associação Estadual de Municipios do Rio de Janeiro
Eslaluto Social do Associaçto Estadual de Municipios do Rio de Janeiro, consolidado corn as
alleracöes aprovadas na Assembléia Cerat Extraordinrta realizada no dia 10 de outubro de 2017.

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIACAO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DO RIO DF. JANEIRO
CAPITULO I
DEN0MINAcA0, SEDE, DURAAO E FINS.

ARTIGO 1° - A Associacão Estadual de Municipios do Rio de Janeiro, DORA VANTE denominada AEMERJ,
uma entidaije constituida na forma de associaco civil scm tins lucralivos, de duraçâo indeterminada, corn sede
no Rua Marques de Abrantes, 99, 1° andar, Flanrengo, Rio de Janeiro Ri, registrada no Cartóno Civil de Pessoas
Juridicas, Tilulos e Documentos sob o no 200806031420355 inscrita no CNPJ sob o n°, 03.2480011000148,
fundada na cidade dc Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, no din IS de junho de 1999, visando a
iiitcraciio adniinistrativa, cconômica e social dos Municipios que a compöe, terido conio objetivo geral o
desenvolvirnento sustentado dos Municipios fluminenses, regendo-se pelas normas do Código Civil Brasilciro,
pelo prescntc E.satuto e paIns disposiçocs legais qua the sejam aplicâveis, sendo tarnbrn o órgão de represcntaç8o
maxima dos Municipios do Estado do Rio de Janeiro.
-

Paraera(o Primeir-o No texto deste Estatuto a palavra ASSOCIACAO e a sigla AEMERJ se equivalem para
designar a Associaco Esladual de Municipios do Rio de Janeiro.
-

Parrafo Segundo
A AssociaçAo tern personalidade juridica própria, nâo respondendo cis seus
associados subsidiariamente por suas obriga0es sociais.
-

Paráerafo Terceiro A AssociaçAo manterá absoluta neutralidade politico-partidárin e se iscntará de
qualquer discriniinaçao religiosa, social, idcológica e racial.
-

AR11GO 20 - A area de atuaco cia AEMERJ compreendè todo o territOrio do Estado do Rio de Janeiro a
tern scde na RLJa Marques de Abrantes, 99- 10 andar Flamerigo Rio de Janeiro Ri. CEP no 22.230060 a foro no cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
-

-

-

Parãgrafo Primeiro Por deciso cia Assembléia Geral a AEMERJ podera tar escrilôrios tcnicos
descentralizados cm Mu nicipios devidamente associados.

Pnrr1rnfo Segundo A AssociacAo atuarü em regime de cooperaç3o corn as entidades congéneres a alms,
bern como corn örgos dos adniinistracöes Municipal, Estadual a Federal, e ainda corn entidades privadas a
de econon,ia mista.
CAPITULOII
DOS OBJETIVOS
'0

ARt IGO
Visando a intagracAo administrativa. ecoirömica c soc.nl dos municipios que a compôe, a
respeitada a autonomia municipal, a AEMERJ tern as seguintes objetivos:
30

AMPLIAR E FURTALECLk A CAI'ACIDADE ADMINSITRATIVA, ECONOMICA E
SOCIAL DOS M UNICI PIOS FLUM INENSES, PRESTANDO-LH ES AsSISTENCIA TECNICA
JN
DEVENDO:
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