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ESTATUTO DA ALMECE 
 

CAPÍTULO I 

DA ENTIDADE E SEUS OBJETIVOS 

 

 

Art. 1º. A Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará, fundada em 18 de 

julho de 1985, passará a denominar-se Academia de Letras dos Municípios 

Cearenses, conservando a sigla ALMECE.  

§ 1º. A ALMECE é entidade civil, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de 

associação literária e é constituída por um número de cento e oitenta e quatro 

acadêmicos titulares, com tempo de duração indeterminado e com abrangência em 

todos os municípios do Estado do Ceará.  

§ 2º. A ALMECE possui foro na Cidade Fortaleza, Capital do Estado do Ceará e sede 

provisória na Rua General Sampaio nº 1128, Bairro Centro, da mesma municipalidade.  

 

Art. 2º. Constituem objetivos da ALMECE: 

I – congregar os intelectuais brasileiros, natos ou naturalizados, que tenham produção 

acadêmica, ligada à literatura cearense ou científica, e que possuam interesse em 

fomentar a cultura de seus municípios e outros de interesse da Academia; 

II – defender os interesses comuns e coletivos dos acadêmicos, nos planos 

administrativo e judicial, quando prejudicados no desempenho de suas funções, 

incluindo nota de desagravo em jornal de grande circulação do Estado do Ceará; 

III – incentivar e apoiar a cultura literária, artística, desportiva e científica dos 

municípios do Estado do Ceará que tenham representantes na ALMECE; 

IV – promover o intercâmbio cultural com órgãos e entidades governamentais da 

União, Estado do Ceará e municípios que tenham representantes na ALMECE, bem 

como com pessoas jurídicas do setor privado vinculadas ao fomento cultural do 

Estado do Ceará e municípios com representantes na ALMECE; 

V – pugnar pela defesa dos direitos humanos e autorais.  

Parágrafo único. Os objetivos expressos no presente Estatuto não excluem outros 

deles decorrentes, bem como do ordenamento jurídico nacional e tratados 

internacionais de que o Brasil seja parte, ligados à cultura. 

 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO SOCIAL, OUTORGAS E COMENDAS 

 

Art. 3º. Constituem o quadro social da ALMECE as categorias descritas nos incisos I 

a V deste artigo, sendo facultada a concessão das outorgas descritas nas alíneas “a” 

a “d”: 

I – Acadêmicos Titulares: aqueles que são eleitos para ocupar uma cadeira no 

Silogeu, após processo regular de admissão, regulamentado por normas internas, e 

observado o disposto nos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo; 
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II – Acadêmicos Beneméritos: as pessoas que forem agraciadas com o título por 

terem colaborado espontaneamente para o crescimento e o desenvolvimento da 

Arcádia.  

III – Acadêmicos Correspondentes: as pessoas naturais, agraciadas com o título 

por serem ligadas à cultura, por demonstrarem interesse em pactuar intercâmbio com 

a ALMECE e os municípios que representam.  

IV - Acadêmicos Eméritos: os que forem agraciados com o título por sua extremada 

dedicação à cultura e reconhecida competência intelectual, comprovadas ou de 

caráter público e notório.  

V – Acadêmicos Honorários: as pessoas naturais honradas com o título, por terem 

prestado relevantes serviços à ALMECE, a qualquer dos municípios cearenses e ao 

Estado do Ceará, na área de atividade social, econômica, científica, educacional, 

artística, literária e cultural, assim como, os acadêmicos titulares que desejarem se 

afastar voluntariamente do múnus acadêmico, ficando isentos dos deveres insertos 

nos incisos II, III e IV do art. 9.º deste Estatuto, sem as exigências constantes do § 7.º 

deste artigo.  

  

OUTRAS OUTORGAS: 

a) Presidente de Honra: título vitalício concedido a personalidade de reconhecido 

valor intelectual, que apoia, incentiva, promove o engrandecimento da ALMECE.  

b) Presidente Emérito: o ex-Presidente da ALMECE, automaticamente, será 

conduzido ao posto de Presidente Emérito; 

c) Mérito Cultural e Mérito Literário: personalidades ligadas ao labor cultural e 

literário; 

d) Amigo da ALMECE: pessoas ligadas ao Silogeu por laços afetivos e que 

promovem, voluntariamente, a Entidade no contexto social. 

§ 1º. Os candidatos a cadeira de Acadêmico Titular deverão ter nascido no município 

patrono ou tenha dele cidadania honorária, ou ter na Municipalidade algum vínculo 

como residência ou descendência até o terceiro grau de parentesco com pessoa 

nascida no município patrono, tudo devidamente comprovado.  

§ 2º. Quando vagar o posto de acadêmico titular, será declarada a vacância, por meio 

de Ato Administrativo da Presidência, publicado na mídia eletrônica e outros meios 

disponíveis.  

§ 3º – Após a declaração de vacância da cadeira de acadêmico titular, o interessado, 

ou os interessados deverão seguir os critérios estabelecidos nas alíneas “a” a “c” 

seguintes, com vistas à admissão:  

a) enviar carta, física ou por meio eletrônico, ao Presidente da ALMECE, na qual 

constará um arrazoado sobre o porquê do seu desejo de compor os quadros da 

Arcádia;  

b) encaminhar um breve currículo, conforme modelo padrão estabelecido em ato 

normativo, o qual deve conter a relação de obras e trabalhos publicados pelo autor, 

títulos e outras informações pertinentes. 

c) após aprovação do currículo, elaborar monografia sobre o município pretendido, de 

acordo com diretrizes estabelecidas em ato normativo. 
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§ 4º – Recebida a carta e o currículo do postulante ou postulantes à cadeira vaga de 

acadêmico titular, o Presidente da ALMECE designará uma comissão composta por 

um presidente, um relator e um membro para analisar a pretensão de cada  candidato; 

será aprovado pela comissão, para a fase subsequente, o candidato que apresentar 

o melhor desempenho curricular, que o credencia a  elaborar a monografia sobre o 

município pretendido, em conformidade com a alínea “c” do parágrafo anterior. 

§ 5º – Após aprovação do currículo e da monografia, o Presidente da ALMECE 

marcará a posse do novo acadêmico titular, não podendo esta ultrapassar o prazo de 

60 (sessenta) dias, exceto por motivo de força maior.  

§ 6º. Os acadêmicos titulares poderão acumular todos os títulos descritos nos incisos 

deste artigo, excetuando-se o do inciso III. 

§ 7º - Para outorga dos títulos inseridos nos incisos II a V, inclusive as alíneas “a”, “c” 

e “d” do inciso V, há necessidade de proposição, pela Diretoria ou por qualquer 

acadêmico titular; em ambos os casos, deverá haver aprovação pelo colegiado 

acadêmico em reunião ordinária. 

 

Art. 4º. Fica instituída a “COMENDA DO MÉRITO ALMECIANO – POETA JUVENAL 

GALENO”, para homenagear personalidades ou instituições que tenham prestado 

relevantes serviços e contribuído para o engrandecimento e valorização da Academia, 

bem como o fortalecimento da educação e da cultura. 

§ 1º. Deverá haver divulgação prévia da solenidade em que ocorrerá a outorga da 

Comenda, na sede da ALMECE, ou em outro lugar que seja consentâneo. 

§ 2º. A critério da Diretoria Executiva, a Comenda “POETA JUVENAL GALENO” 

poderá ser outorgada a, no máximo, uma pessoa durante cada exercício.  

§ 3º. A Comenda “POETA JUVENAL GALENO” poderá ser outorgada aos 

acadêmicos da ALMECE, a critério da Diretoria, desde que atendidos os pré-requisitos 

estabelecidos no art. 4º.  

§ 4º. A entrega ocorrerá em solenidade pública, preferencialmente, durante as 

comemorações do aniversário de criação da ALMECE, ou em qualquer data relevante, 

a critério da Diretoria Executiva. 

§ 5º. A Comenda “POETA JUVENAL GALENO”, será constituída sob a forma 

de uma placa de metal bronzeado, acompanhada de um certificado.  

 

Art. 5°. Fica instituída a “COMENDA DO MÉRITO ALMECIANO – ESCRITORA 

CÂNDIDA GALENO”, para homenagear personalidades ou instituições, obedecidos 

os critérios estabelecidos no art. 4º. 

 

Art. 6º. Fica instituída a “COMENDA DO MÉRITO ALMECIANO – ESCRITOR 

FRANCISCO LIMA FREITAS”, para homenagear personalidades ou instituições, 

obedecidos os critérios estabelecidos no art. 4º. 

Parágrafo único. Para concessão das Comendas “ESCRITORA CÂNDIDA GALENO” 

e “ESCRITOR FRANCISCO LIMA FREITAS”, instituídas através dos arts. 5º e 6º, 

deverão ser obedecidos os mesmos critérios dos parágrafos 1º ao 5º do art. 4º. 
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Art. 7º. Compete à Diretoria da ALMECE, por voto da maioria de seus membros 

presentes, em sessão ordinária ou extraordinária, decidir sobre quem serão os 

homenageados com a concessão de honrarias. 

 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ACADÊMICOS TITULARES 

 

Art. 8º. Constituem Direitos dos Acadêmicos Titulares: 

I – participar de todos os eventos da ALMECE; 

II – votar e ser votado, observando as disposições deste Estatuto e as normas que 

regem os processos decisórios e eletivos; 

III – usufruir dos benefícios prestados pela Academia; 

IV – solicitar, por conveniência ou vontade pessoal, o desligamento da Arcádia, por 

meio de requerimento formal endereçado à sua Presidência. 

§ 1º. A participação nos eventos da ALMECE se estende aos parentes consanguíneos 

ou afins dos seus acadêmicos. 

§ 2º. O desligamento apontado no inciso IV produzirá seus efeitos da data do seu 

protocolo assinado por empregado ou membro da diretoria da Arcádia. 

§ 3º. O desligamento do acadêmico titular do seu posto na Arcádia imporá o dever 

para a Diretoria Executiva da ALMECE de seguir os procedimentos indicados no art. 

3º, com seus parágrafos e incisos pertinentes. 

 

Art. 9º. São deveres dos acadêmicos: 

I – cumprir as normas deste Estatuto e demais aditivos ao mesmo, bem como 

defender, permanentemente, os ideais que norteiam a entidade; o disposto neste 

inciso é aplicável a todos os acadêmicos;  

II – comparecer às reuniões ordinárias mensais e, quando convocado, às Assembleias 

Gerais; aplicável somente aos acadêmicos titulares;  

III - desempenhar, com transparência e dedicação, o cargo ou missão para o qual foi 

eleito ou designado; aplicável somente aos acadêmicos titulares;  

IV – cumprir com suas obrigações pecuniárias e outros encargos financeiros, quando 

pertinentes; aplicável somente aos acadêmicos titulares;  

V – manter uma conduta ética e apartidária na Academia e tratar com afabilidade e 

respeito o colegiado acadêmico. Este dispositivo é aplicável a todas as categorias de 

acadêmicos.  

Parágrafo único. A presença será registrada mediante assinatura em documento que 

a ateste e que será disponibilizado aos membros da Arcádia nas suas reuniões e 

assembleias de modo amplo e será rubricada pelo seu Presidente ou quem lhe faça 

às vezes no evento.   

 

CAPÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 10. O patrimônio da ALMECE será constituído por: 
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I – contribuições mensais no valor de 2% (dois por cento) do salário mínimo dos 

acadêmicos titulares, além de doações de terceiros de quaisquer natureza e repasses 

monetários de instituições públicas e privadas;  

II – participações societárias, subvenções, convênios, promoções, consórcios, 

rendimentos de aplicações financeiras, vendas de livros e periódicos (físicos ou 

digitais), além de “souvenirs” que contenham a logomarca da ALMECE; 

III – contribuição de 1% (um por cento) do salário-mínimo relativo a empréstimo de 

cada livro do acervo da ALMECE; 

IV – doações de bens móveis e imóveis por pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou 

privadas; 

V - bens móveis ou imóveis existentes ou que venham a ser adquiridos pela ALMECE  

VI – os valores de rendimentos monetários oriundos das aplicações bancárias e 

investimentos financeiros da ALMECE;  

VII – as quantias monetárias provenientes de aluguéis ou arrendamentos de bens da 

ALMECE, móveis ou imóveis, total ou parcialmente.  

§ 1º. As contribuições indicadas no inciso I serão pagas no setor de Tesouraria ou 

creditadas na conta bancária da Arcádia, até o dia 5 de cada mês, devendo o depósito 

bancário ser comprovado junto ao(à) Tesoureiro(a) da ALMECE ou quem lhe faça as 

vezes, o(a) qual deverá lavrar e assinar recibo do aludido pagamento. A Presidência, 

em comum acordo com a Tesouraria, poderá estabelecer outros critérios para 

recebimento das contribuições dos acadêmicos.  

§ 2º. A contribuição de 1% referida no inciso III será paga diretamente no setor de 

tesouraria da ALMECE, mediante recebimento de comprovante de pagamento, o qual 

deve ser apresentado à Biblioteca pelo solicitante do empréstimo de livro. 

§ 3º. O empréstimo descrito no inciso III não será por tempo superior a 10 (dez) dias 

úteis, contados a partir da data em que se efetivou o empréstimo mediante registros 

na biblioteca e na secretaria da ALMECE, exceto se causado por fato superveniente. 

§ 4º. Os empréstimos referidos no inciso III poderão ser realizados assim que for 

aprovado o regulamento da biblioteca da ALMECE, o qual deverá ser aprovado, como 

novo anexo a este estatuto. 

 

Art. 11. A Diretoria será responsável pelos bens patrimoniais móveis e imóveis, não 

podendo aliená-los a não ser com autorização da Assembleia Geral convocada para 

este único fim. 

§ 1º. Os bens móveis do patrimônio da ALMECE serão etiquetados e numerados com 

número de tombo lançado em livro próprio para este único fim, o qual ficará aos 

cuidados do(a) tesoureiro(a) da Arcádia. 

§ 2º. Todos os bens móveis da ALMECE deverão ser gravados com etiquetas 

metálicas de 4,0 cm (quatro centímetros) de largura (base) por 2,0 cm (dois 

centímetros) de altura (cumprimento) e diâmetro compatível com a natureza do bem. 

§ 3º. Todos os bens imóveis da ALMECE, presentes e futuros, deverão ser 

escriturados e registrados na Cidade de Fortaleza, Capital do Estado Ceará, em 

serventias cartorárias extrajudiciais competentes. 
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CAPÍTULO V 

DOS PODERES SOCIAIS 

 

Art. 12. A Assembleia Geral é o Órgão máximo da entidade nos termos deste Estatuto, 

composta por todos os acadêmicos titulares em pleno gozo de seus direitos sociais. 

§ 1º. Todos os votos dos acadêmicos titulares serão dados de forma presencial aos 

atos que necessitem de votação.  

§ 2º. Consideram-se votos de forma presencial aqueles que sejam realizados com a 

presença física do acadêmico titular ao ato e os que sejam realizados de forma virtual, 

mediante recursos tecnológicos de maneira a assegurar o voto presencial eletrônico. 

  

Art. 13. As Assembleias Gerais serão de caráter Ordinário, Extraordinário e Eleitoral, 

da seguinte forma: 

I – a Assembleia Geral Ordinária será realizada, anualmente, no mês de fevereiro, 

com a finalidade de aprovar o Balanço Anual e o Relatório Administrativo do Exercício 

findo; 

II – a convocação da Assembleia Geral Extraordinária é de competência do Presidente 

ou, excepcionalmente, por requerimento de dois terços dos sócios regulares, para 

deliberação de assuntos considerados urgentes e ou relevantes, tornada pública por 

Edital publicado em jornal de grande circulação da Capital Cearense, o qual também 

deverá ser enviado por meio eletrônico para todos os acadêmicos no prazo de até 

cinco dias úteis de antecedência para a data marcada para o citado ato extraordinário; 

III – a Assembleia Geral Eleitoral será realizada trienalmente para eleger a Diretoria 

Executiva e o Conselho Fiscal e será convocada pelo Presidente e obedecerá ao 

seguinte calendário: 

a) primeiro sábado de maio: publicação do Edital de Convocação em jornal de grande 

circulação da Capital Cearense, o qual também deverá ser enviado por meio físico ou 

eletrônico para todos os acadêmicos, em dia com suas obrigações acadêmicas, no 

prazo de até dez dias úteis de antecedência para o dia designado para o citado ato 

eleitoral;  

b) terceiro sábado de maio (data limite):  registro da(s) chapa(s) concorrente(s), pelos 

interessados a ser protocolizado na Secretaria da ALMECE;  

c) último sábado de maio: eleição, podendo efetivar-se por aclamação;  

d) terceiro sábado de junho: posse da Diretoria e Conselho Fiscal eleitos.  

§ 1º. A Assembleia Geral descrita no inciso I, no mês de fevereiro de cada ano, com 

o fim único de apresentar o Balanço Anual e o Relatório Administrativo do Exercício 

findo aos acadêmicos contribuintes, o qual deverá conter ativos e passivos, e restará 

posto em ata do referido ato, a qual será assinada pelos membros da Diretoria 

Executiva da ALMECE, incluindo o profissional de contabilidade que contribuiu para a 

confecção dos citados documentos. 

§ 2º. A ata discriminada no parágrafo anterior será enviada, devidamente assinada, 

por meio eletrônico para os acadêmicos contribuintes que estejam em dia com suas 

contribuições financeiras junto à Arcádia. 

§ 3º. A Diretoria da ALMECE terá o prazo máximo de até cinco dias úteis a contar do 

dia útil imediatamente posterior ao que foi realizada a assembleia descrita no inciso I  
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para realizar o envio da ata, devidamente assinada, por meio eletrônico para os 

acadêmicos mencionados no parágrafo anterior. 

§ 4º. O prazo do mandato da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será de 3 (três) 

anos. 

§ 5º. Na hipótese de ocorrerem feriado, dia santificado ou fato superveniente que 

impeçam a realização da eleição e da posse, respectivamente, conforme delineado 

nas alíneas “c” e “d” do Inciso III, caberá à Diretoria definir novas datas.  

 

CAPÍTULO VI  

DAS PENALIDADES 

 

Art. 14. Os Acadêmicos Titulares que, no exercício de suas funções, infringirem 

normas legais, estatutárias e regimentais, serão apenados, obedecendo-se à seguinte 

sequência, de acordo com a gravidade da infringência: 

I – advertência por escrito: quando não comparecerem a seis reuniões ordinárias 

seguidas, no mesmo exercício, sem justificativa; ou mudando de endereço, não 

atualizar o seu cadastro perante o Silogeu; 

II – suspensão: em caso de reincidência da infração relativa à mudança de endereço, 

conforme descrito no inciso anterior; 

III – desligamento de ofício: Acadêmicos Titulares que forem considerados culpados: 

a) de graves agressões físicas e/ou morais, praticadas dentro ou fora do recinto da 

Academia contra quaisquer dos Acadêmicos;  

b) se houver reincidência, no caso de não comparecimento a seis reuniões ordinárias, 

no exercício seguinte; 

c) no exercício da função social de acadêmico, praticar atos contrários às leis, à moral 

e aos bons costumes. 

§ 1º. Em qualquer circunstância, o Acadêmico Titular só poderá ser apenado, após a 

conclusão de um processo administrativo em seu desfavor, no qual lhe sejam 

assegurados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, com 

todos os meios admitidos em direito, o qual tem procedimento descrito no anexo II 

deste Estatuto; 

§ 2º. O julgamento do processo caberá à Diretoria e aplicação da penalidade 

pertinente será efetivada por meio de um ato do Presidente, desde que este não seja 

o denunciante. Neste caso, a missão recairá sobre o Vice-Presidente.  

§ 3º. Da decisão oriunda do julgamento descrito no parágrafo anterior, caberá recurso 

de apelo, a ser submetido à Assembleia Geral.  

§ 4º. O prazo do recurso de apelo é de 40 dias a contar do dia útil imediatamente 

posterior à notificação do Acadêmico Titular do decisório proveniente do julgamento 

descrito no parágrafo segundo, tendo o mesmo prazo para apresentar as 

contrarrazões ao apelo à parte recorrida. 

§ 5º. Poderá haver sustentação oral na sessão de julgamento do recurso de apelo 

pelo tempo de 20 (vinte) minutos, conforme o procedimento delineado no ANEXO II 

deste Estatuto. 

§ 6º. Caberá ao Presidente, ou ao Vice-Presidente, assinar o ato da aplicação da 

decisão colegiada que julgar o recurso de apelo, nos moldes descritos no 
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procedimento indicado no Anexo II deste regulamento, observado o disposto no § 2º 

deste artigo. 

§ 7º. Qualquer punição advinda das decisões descritas nos parágrafos segundo e 

sexto será aplicada por escrito e comunicada reservadamente ao interessado pelo 

Presidente da Arcádia. 

 

CAPÍTULO VII 

DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL 

 

 Art. 15. A Academia tem sua administração a cargo de uma Diretoria Executiva, com 

mandato de 3 (três) anos ininterruptos, constituída pelos seguintes membros:  

I – Presidente; 

II – Vice-Presidente; 

III – Secretário Titular; 

IV – Secretário Adjunto; 

V – Tesoureiro Titular; 

VI - Tesoureiro Adjunto; 

VII – Diretor Jurídico Titular; 

VIII - Diretor Jurídico Adjunto; 

IX – Diretor de Eventos Titular; 

X - Diretor de Eventos Adjunto; 

XI – Diretor de Comunicação Social Titular; 

XII - Diretor de Comunicação Social Adjunto; 

XIII – Diretor de Assuntos Institucionais Titular; 

XIV - Diretor de Assuntos Institucionais Adjunto. 

§ 1º. Salvo o Presidente e o Vice-Presidente, cada membro da diretoria terá para sua 

assistência um adjunto para auxiliá-lo nos trabalhos a seu cargo nos casos de seus 

impedimentos. 

§ 2º. Consideram-se motivos de impedimentos as faltas às atividades da ALMECE em 

razão de: 

I - tratamento de saúde do membro da Arcádia ou de membro de sua família; 

II - de gestação: 

a) de acadêmica da Arcádia; 

b) de cônjuge ou companheira de membro da ALMECE. 

III – de casamento de membro da Arcádia;  

IV – de luto pelo falecimento de pessoa da família de membro da ALMECE. 

§ 3º. Os motivos descritos nos incisos do parágrafo anterior deverão ser comprovados 

mediante protocolização, junto à secretaria da ALMECE, de documentação idônea no 

prazo máximo de 120 dias a contar do primeiro dia útil em que se deu o motivo do 

afastamento.  

 

Art. 16. À Diretoria Executiva compete: 

I – cumprir e fazer cumprir as suas decisões, assim como as deliberações do Conselho 

Fiscal e das Assembleias Gerais Ordinária, Extraordinária e Eleitoral; 

II – decidir sobre a aceitação de novos Acadêmicos; 
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III – orientar e dirigir as atividades da ALMECE;  

IV – convocar o Conselho Fiscal, pela aprovação da maioria absoluta de seus 

membros;  

V – propor a compra e venda do patrimônio mobiliário e imobiliário à Assembleia Geral, 

ouvido o Conselho Fiscal;  

VI – praticar os demais atos indispensáveis ao pleno funcionamento da Entidade, 

conferidos por lei, neste Estatuto e seus eventuais aditivos e regulamentos; 

VII – nomear, no caso de vacância ocorrida no período de gestão, Acadêmico Titular, 

para o preenchimento do cargo de Diretor ou Conselheiro Fiscal, o qual será nomeado 

após eleição pelo voto da maioria absoluta dos membros da Diretoria Executiva; 

VIII – admitir e despedir funcionários, bem como decidir sobre a contratação de 

empresas de serviço para quaisquer atividades junto à ALMECE. 

 

Art. 17. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, por convocação da maioria absoluta de seus membros ou pelo 

Presidente e deliberará validamente com a presença da maioria de seus membros. 

§ 1º. O Conselho Fiscal poderá solicitar reunião extraordinária dos membros da 

Diretoria Executiva mediante pedido da maioria absoluta dos membros do aludido 

conselho apenas para matérias relativas ao seu mister. 

§ 2º. O pedido indicado no parágrafo anterior deverá ser dirigido ao Presidente da 

ALMECE com as fundamentações necessárias. 

§ 3º. A deliberação em reunião extraordinária convocada a pedido do Conselho Fiscal 

seguirá a regra de deliberação da cabeça deste artigo. 

§ 4º. O instrumento de convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias deverá 

conter a pauta com as matérias a serem discutidas e votadas. 

§ 5º. As pautas das reuniões da Diretoria Executiva deverão ser disponibilizadas aos 

Acadêmicos com no mínimo dois dias úteis de antecedência, mediante envio das 

mesmas por meio eletrônico e publicação delas em átrio da sede da ALMECE. 

§ 6º. Ao Presidente da ALMECE caberá o voto de desempate nas reuniões da 

Diretoria Executiva. 

§ 7º. As reuniões da Diretoria Executiva poderão ser realizadas fora da sede da 

Arcádia, em lugar compatível com o aludido sínodo, por decisão da maioria absoluta 

de seus membros. 

§ 8º. As reuniões ordinárias mensais do colegiado acadêmico ocorrerão no terceiro 

sábado de cada mês, exceto quando este não se configurar como dia útil na Capital 

Cearense por quaisquer motivos, podendo o Presidente decidir por outra data, quando 

do surgimento de algum fato superveniente. 

 

Art. 18. Compete ao Presidente: 

I – representar a ALMECE onde se fizer necessário; 

II – expedir memorandos, ofícios, inclusive circulares, portarias, atos administrativos 

e normativos, desde que embasados nas normas gerais e preceitos estabelecidos no 

presente Estatuto; 

III – zelar pelo cumprimento deste Estatuto; 

IV – defender os interesses e zelar pelo bom nome da Arcádia e de seus Acadêmicos; 
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V – ouvir o Conselho Fiscal; 

VI – elaborar o orçamento da ALMECE, prevendo receitas e despesas, juntamente 

com o Tesoureiro da Arcádia; 

VII – autorizar, por escrito, com sua assinatura, mencionando ainda o local e data 

onde se deu este ato de autorizar, despesas não superiores a dois salários mínimos, 

devidamente documentadas; 

VIII – convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria Executiva; 

IX – convocar as Assembleias Gerais Ordinárias, Extraordinárias, Eleitorais, ou 

quando o assunto não puder ser resolvido pela Diretoria e nos demais casos previstos 

neste Estatuto; 

X – apresentar balanço de prestação de contas anual e de fim de gestão, submetendo-

o ao parecer do Conselho Fiscal e aprovação pela Assembleia Geral Ordinária; 

XI – assinar convênios; 

XII – enviar, semestralmente, ao Conselho Fiscal os balancetes financeiros 

elaborados pelo Tesoureiro. 

XIII – manter contato permanente com as entidades da sociedade civil; 

XIV – representar a ALMECE nos eventos literários e de promoção dos Direitos 

Humanos, organizados por entes públicos e privados;  

XV – presidir as sessões da Diretoria Executiva, com direito a voto de qualidade e 

instalar os trabalhos das Assembleias Gerais; 

XVI – representar a ALMECE nos atos judiciais e extrajudiciais, podendo constituir 

procurador com poderes específicos; 

XVII– rubricar os livros e papéis sociais, assinar folhas de pagamento, autorizando a 

respectiva despesa e outras que se fizerem necessárias, eventualmente, observando 

o disposto no inciso VII; 

XVIII – assinar quaisquer títulos de crédito, juntamente com o tesoureiro; 

XIX – instituir comissões; 

XX – praticar os demais atos relacionados com a direção da entidade, 

supervisionando, inclusive, todos os setores, e decidir casos urgentes “ad referendum” 

da Diretoria ou da Assembleia Geral, desde que devidamente justificados, 

comunicando-os aos acadêmicos na próxima reunião; 

XXI – realizar as providências de sua incumbência descritas nos ANEXOS I, II, III e IV 

deste Estatuto. 

Parágrafo único. O presidente da ALMECE, ou pessoa por ele indicada, nas viagens, 

a serviço da Academia, em eventos ou assembleias, terá suas despesas pagas pela 

Arcádia, com direito a passagens aéreas e/ou terrestres, diárias de hotéis e traslados, 

tudo mediante a devida comprovação das despesas respectivas por documentação 

idônea. 

 

Art. 19. Compete ao Vice-Presidente: 

I – substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos eventuais no exercício da 

função de presidente, e, em caso de vacância em definitivo desta, até o fim do 

mandato, ocupando a presidência; 

II – exercer atividades que lhe forem atribuídas pelo presidente, auxiliando-o sempre 

que necessário; 
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III – chefiar delegações e comissões de membros da ALMECE; 

IV – incentivar a elaboração de atos legislativos e administrativos que visem a imprimir 

o engrandecimento da literatura cearense, bem como das obras dos membros da 

Arcádia; 

V – dirigir, juntamente com o diretor de comunicação social, a publicidade sobre a 

finalidade da ALMECE, divulgando seus eventos e trabalhos por meio das diversas 

mídias lícitas em território nacional e internacional; 

VI – incentivar o intercâmbio da Academia com outras de mesmo viés de outros 

Estados membros da Federação e estrangeiras, bem assim, com entidades públicas 

ou privadas, de caráter educativo, cultural e científico; 

VII – estimular o intercâmbio dos Acadêmicos com a Arcádia, e deles entre si, e 

prestar-lhes informações sobre assuntos de interesses culturais; 

§ 1º. O Acadêmico Titular Decano sucederá o Vice-Presidente em caso de ausência 

ou vacância da função de Vice-Presidente, automaticamente. 

§ 2º. Considera-se Acadêmico Titular Decano, aquele que há mais tempo exerça esta 

titularidade perante os quadros da ALMECE. 

 

Art. 20. Compete ao Secretário Titular: 

I – praticar os atos necessários à boa marcha da administração e da vida acadêmica; 

II – assinar, em nome do presidente, a correspondência, as convocações, avisos e 

papéis, quando autorizado pelo mesmo; 

III – redigir e dar divulgação aos atos de cunhos normativos e administrativos, 

assinando-os com o Presidente; 

IV – redigir e assinar com o Presidente a Correspondência Oficial da Arcádia; 

V – manter em dia e organizada a documentação da Secretaria constante de pastas, 

arquivos, documentos de Constituição, Cadastro de Acadêmicos Titulares, Eméritos, 

Honorários e outros e tudo mais que diz respeito a documentação da ALMECE; 

VI – ler, nas reuniões, a correspondência recebida ou expedida pela ALMECE; 

VII – lavrar, ler, assinar e arquivar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do 

Conselho Fiscal e das assembleias ordinária, extraordinária e eleitoral; 

VIII – realizar as providências de sua incumbência descritas no ANEXO II deste 

Estatuto. 

 

Art. 21. Compete ao Secretário Adjunto: 

I – substituir o Secretário Titular em caso de ausência ou vacância desta função, 

automaticamente; 

II - lavrar, ler, assinar e arquivar na secretaria da ALMECE as atas das reuniões 

ordinárias ou extraordinárias, quando no exercício da função;        

III – manter em dia e organizada a documentação da Secretaria da ALMECE constante 

de pastas, arquivos e documentos relativos aos atos realizados pelo Diretor Jurídico; 

IV – fazer o levantamento semestral do acervo literário da ALMECE e apresentá-lo à 

Diretoria Executiva na última reunião ordinária semestral desta; 

V – elaborar cartilhas promocionais de campanhas da ALMECE juntamente com o 

Diretor de Eventos; 

VI – organizar, semestralmente, o cadastro social dos acadêmicos; 
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VII – gerir a biblioteca da ALMECE; 

VIII – realizar as providências de sua incumbência descritas no ANEXO II deste 

Estatuto. 

§ 1º. O Secretário Adjunto substituirá o Secretário Titular, em caso de ausência, ou o 

sucederá em caso de vacância da função, automaticamente. 

§ 2º. O Secretário Adjunto apresentará o cadastro social dos acadêmicos, 

devidamente, atualizado, sempre na primeira reunião ordinária de cada semestre. 

 

Art. 22. Compete ao Tesoureiro Titular: 

I – a guarda, sob responsabilidade de fiel depositário, dos valores financeiros 

pertencentes à ALMECE e depositar, cotidianamente, o respectivo numerário em 

conta de estabelecimento bancário designado pela Diretoria Executiva, bem como, 

realizar as movimentações bancárias necessárias, sempre com a aprovação por 

escrito da Diretoria Executiva e, ainda, ter sob seu controle todos os documentos 

contábeis e financeiros da ALMECE; 

II – receber os valores destinados à Arcádia; 

III – fazer a escrituração contábil da ALMECE, em livro apropriado, da receita e da 

despesa da Academia, mantendo o livro “Caixa” em dia; 

IV – dar quitação das contribuições e demais receitas feitas em favor da ALMECE, 

podendo, em caso de necessidade, entregar a cobrança das contribuições 

obrigatórias a pessoas credenciadas, mediante aprovação da Diretoria Executiva; 

V – providenciar o recebimento de quaisquer quantias, inclusive donativos e 

subvenções em favor da Academia; 

VI – pagar despesas, devidamente autorizado pelo presidente ou quem lhe faça as 

vezes na ocasião, nos termos deste Estatuto, com o respetivo documento de 

comprovação do pagamento; 

VII – abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, em conjunto com o Presidente 

ou quem lhe faça as vezes na ocasião, nos termos deste Estatuto; 

VIII – apresentar, mensalmente, nas Reuniões Ordinárias de Diretoria Executiva, o 

Balancete do Movimento Financeiro do mês anterior. 

IX – assinar com o Presidente Balancetes Mensais, Balanço Geral Anual, Títulos de 

Crédito, Requisições e todo e qualquer documento externo que diga respeito a 

responsabilidade da Tesouraria, como Recibos, Termos, dentre outros.   

§ 1º. O Tesoureiro Adjunto sucederá o Tesoureiro Titular em caso de ausência ou 

vacância da função do segundo, automaticamente. 

§ 2º. Os documentos relativos à tesouraria serão mantidos e arquivados na secretaria 

da ALMECE em local de destaque e apartado dos demais documentos da Academia. 

 

Art. 23. Compete ao Diretor Jurídico: 

I – levantar e acompanhar os processos judiciais e extrajudiciais em que a ALMECE 

seja parte ou interessada, dando conhecimento, ao menos, trimestralmente à Diretoria 

Executiva; 

II – esclarecer à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal a respeito das tramitações 

dos processos indicados no inciso I; 
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III – elaborar, quando solicitado por quaisquer membros da Diretoria Executiva ou 

Conselho Fiscal, estudos e pareceres jurídicos, de peculiar interesse para os 

acadêmicos e para a ALMECE; 

IV – elaborar, quando solicitado por quaisquer membros da Diretoria Executiva ou 

Conselho Fiscal, estudos e pareceres jurídicos para subsidiar eventuais medidas 

judiciais ou extrajudiciais a serem propostas pela ALMECE; 

V – acompanhar, juntamente com o Presidente, as atividades desempenhadas pela 

Assessoria Jurídica da ALMECE; 

VI – acompanhar, quando solicitado e na sua possibilidade, o Acadêmico pertencente 

à ALMECE, em audiências relativas a processos judiciais e extrajudiciais relativos a 

assuntos pertinentes as funções e atividades de membro da Arcádia, somente; 

VII – responder, mediante prévias vistas à Arcádia, fundamentadamente às consultas 

sobre questões jurídicas de interesse da ALMECE realizadas por quaisquer de seus 

acadêmicos; 

VIII – apresentar à Diretoria Executiva, na última reunião ordinária de cada trimestre, 

relatório acerca das atividades jurídicas realizadas no período; 

IX – elaborar, quando solicitado pelo Presidente da ALMECE, estudos e pareceres 

jurídicos, acerca das doações de móveis e imóveis a serem feitas por terceiros em 

benefício da Arcádia. 

§ 1º. O Diretor Jurídico Adjunto sucederá o Diretor Jurídico Titular em caso de 

ausência ou vacância da função do segundo, automaticamente. 

 2º. O parecer mencionado no inciso III será apresentado no prazo de sessenta dias, 

a contar do dia útil posterior à solicitação de parecer devidamente recebida pela 

Diretoria Executiva. 

§ 3º. O Diretor Jurídico e o respectivo adjunto serão, necessariamente, bacharéis em 

Direito e se reunirão, ao menos, uma vez a cada trimestre com o fim de tratar das 

questões jurídicas da ALMECE, notadamente, no que diz respeito às tramitações de 

processos judiciais e extrajudiciais de interesse da Arcádia ou de seus membros 

relacionados à função destes como acadêmicos. 

§ 4º. Por prévio despacho do Presidente da ALMECE, o Diretor Jurídico determinará 

o arquivamento do procedimento disciplinar, o qual será arquivado pelo Secretário 

Adjunto na secretaria da ALMECE, na forma descrita no procedimento contido no 

ANEXO II deste Estatuto.  

 

Art. 24. Compete ao Diretor de Eventos: 

I – organizar cursos, palestras, seminários, conferências, congressos e atividades e 

eventos sociais, culturais e recreativos de interesse dos Acadêmicos; 

II – organizar a feira anual de livros da ALMECE; 

III – fomentar, nos Municípios do Estado do Ceará, a promoção de eventos para a 

divulgação da ALMECE; 

IV – organizar e divulgar o calendário de eventos promovidos ou apoiados pela 

ALMECE com antecedência, em tempo hábil à participação dos Acadêmicos e 

autoridades; 

V – promover a confraternização e integração dos Acadêmicos e seus familiares, bem 

como atividades de lazer, inclusive organizando as comemorações do dia da Cultura, 
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dia do Escritor, do dia do Poeta, aniversário da ALMECE, bem como as 

confraternizações do dia das mães, dia dos pais e natalina, sempre de acordo com a 

possibilidade de finanças da ALMECE; 

VI – propor à Diretoria Executiva, na primeira reunião ordinária do ano, o empenho de 

parte do orçamento da ALMECE para os eventos fixos anuais da ALMECE, mediante 

apresentação de planejamento fundamentado para tanto em forma de documento fixo 

e eletrônico; 

VII – promover convênios com entidades culturais para a participação dos acadêmicos 

em cursos e outras atividades por elas desenvolvidas; 

VIII – promover, a organização de cursos a serem ministrados pelos acadêmicos de 

temática relacionada ao fim da ALMECE para a comunidade; 

IX – realizar as providências de sua incumbência descritas no ANEXO III deste 

Estatuto. 

§ 1º. O Diretor de Eventos Adjunto sucederá o Diretor de Eventos Titular em caso de 

ausência ou vacância da função do segundo, automaticamente e, ambos reunir-se-ão 

entre si, ao menos uma vez a cada mês para tratar das questões relativas aos eventos 

musicais da ALMECE. 

§ 2º. Das reuniões mencionadas no parágrafo primeiro deste artigo serão lavradas 

atas, as quais terão seus originais arquivados em registro próprio na secretaria da 

ALMECE e cópias das mesmas serão enviadas pelo referido setor ao Presidente, para 

conhecimento.  

 

Art. 25. Compete ao Diretor de Comunicação Social Titular: 

I – promover a divulgação das atividades da ALMECE e das realizações de seus 

acadêmicos, através de informativos, boletins e outros meios de comunicação; 

II – representar a ALMECE em atos e eventos sociais, quando designado pelo 

Presidente ou que lhe faça as vezes na ocasião; 

III – por autorização escrita do Presidente ou quem lhe faça as vezes, dar entrevistas 

aos meios de comunicação em nome da ALMECE e falar, em nome desta, como porta-

voz da Arcádia;  

IV – gerir o conteúdo do sítio da ALMECE na rede mundial de computadores, o qual 

contará com endereço eletrônico próprio, podendo para isso sugerir à Diretoria 

Executiva a contratação de empresa da área de informática para a criação e 

reformulação do aludido meio de comunicação eletrônico da Arcádia; 

V – promover a criação da Revista Anual da ALMECE, com o seu respectivo registro 

na Biblioteca Nacional; 

VI – assessorar os eventos e atividades dos demais diretores, dando-lhes a 

necessária cobertura publicitária; 

VII – encaminhar à imprensa, ouvido previamente o Presidente ou quem lhe faça as 

vezes na ocasião, notas e matérias de interesse dos acadêmicos e da ALMECE, 

inclusive notas de repúdio e de desagravo; 

VIII – promover meios, inclusive eletrônicos, para a participação dos acadêmicos 

titulares que estejam ausentes por quaisquer motivos da sede da ALMECE, 

notadamente, no que diz respeito às votações. 
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Parágrafo único. O Diretor de Eventos Adjunto sucederá o Diretor de Eventos Titular 

em caso de ausência ou vacância da função do segundo, automaticamente.  

 

Art. 26. Compete ao Diretor de Assuntos Institucionais:  

I – auxiliar o Presidente e a Diretoria nos contatos com órgãos e entidades públicas e 

privadas; 

II – realizar levantamento e acompanhamento de projetos de leis que estejam em 

trâmite nas três esferas do Poder Legislativo e que digam respeito direta ou 

indiretamente à área da cultura, dando conhecimento à Diretoria Executiva; 

III – providenciar, quando necessário, fotocópias ou arquivos digitais de projetos de 

lei, municipal, estadual e federal, que cuidem de matéria de interesse da ALMECE, 

bem como fornecê-los aos membros da Diretoria Executiva; 

IV – manter no arquivo da secretaria da ALMECE relação de publicações oficiais de 

projetos de lei e da legislação de interesse institucional. 

Parágrafo único. O Diretor de Assuntos Institucionais Adjunto sucederá o de Assuntos 

Institucionais Titular em caso de ausência ou vacância da função do segundo, 

automaticamente. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 27. Conselho Fiscal é um órgão de fiscalização dos atos da Diretoria, eleito 

juntamente com esta e é constituído de 3 (três) membros Titulares e de 3 (três) 

membros Adjuntos e será renovado por ocasião das eleições trienais, não cabendo 

reeleição de nenhum de seus membros.  

Parágrafo único. A presidência do Conselho Fiscal caberá ao membro mais antigo do 

aludido colegiado como Acadêmico Titular, dentre os eleitos para exercerem o múnus 

como Titular.  

 

Art. 28. Ao Conselho Fiscal compete: 

I – examinar a Escrituração Contábil da ALMECE apresentada pelo Tesoureiro ou 

quem lhe faça as vezes; 

II – aprovar, após análise, o Balancete do Movimento Financeiro, bem como, o 

Balanço Financeiro Anual, emitindo parecer fundamentado sobre as contas da Arcádia 

contidas nos referidos instrumentos; 

III – fiscalizar a aplicação financeira e orçamentária anual, pronunciando-se favorável 

ou não à proposta, emitindo assim seu parecer; 

IV – examinar, em qualquer época, sempre que julgar necessário, o livro “Caixa” e a 

escrituração contábil da ALMECE. 

Parágrafo único. Os Conselheiros Fiscais Adjuntos sucederão os respectivos Titulares 

em caso de ausência ou vacância da função dos segundos, automaticamente. 

 

Art. 29. O Conselho Fiscal reunir-se-á, bimestralmente, sempre nas segundas sextas-

feiras do mês, em local previamente acordado por seus membros. 
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CAPÍTULO IX 

DO REGIME FINANCEIRO 

 

Art. 30. O exercício financeiro da ALMECE iniciar-se-á em primeiro de janeiro e findar-

se-á em trinta e um de dezembro de cada ano. 

 

Art. 31. A prestação anual de contas da Associação será realizada com observância 

das Normas Brasileiras de Contabilidade e Parecer do Conselho Consultivo e Fiscal. 

 

Art. 32. Fica vedado até 90 (noventa) dias antes do fim do mandato de cada Diretoria 

Executiva: 

I – ampliar a despesa prevista para o exercício financeiro atual; 

II – aumentar a despesa de pessoal, salvo em caso de manutenções na estrutura 

física da ALMECE, por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente 

comprovadas, até o limite de 20% (vinte por cento) da dotação orçamentária prevista 

para o mesmo exercício financeiro; 

III – contratar despesas para os exercícios futuros. 

 

Art. 33. Quando a execução de planos e programas abranger mais de um exercício 

financeiro, as despesas e a previsão dos recursos correspondentes serão aprovadas 

por exercício, devendo ser apresentados os planos e programas para continuação das 

obras nas 4 (quatro) últimas reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, às quais 

deverão estar presentes, obrigatoriamente, os membros do Conselho Fiscal. 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS CONDIÇÕES PARA EXTINÇÃO DA ALMECE 

 

Art. 34. A ALMECE somente poderá ser extinta pela vontade de 2/3 (dois terços) dos 

acadêmicos titulares em dia com suas obrigações acadêmicas e em pleno gozo de 

seus direitos, em Assembleia Geral, convocada para tal fim. 

§ 1º. Em caso de extinção, o patrimônio social da ALMECE será distribuído com 

sociedades filantrópicas ou de assistência social, se não houver outra entidade que 

represente os interesses dos acadêmicos da ALMECE, em favor de quem reverta dito 

patrimônio, de acordo com decisão da Assembleia Geral. 

§ 2º. Não existindo no Estado do Ceará, instituição nas condições indicadas neste 

artigo, o que remanescer do seu patrimônio será doado ao Estado do Ceará. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 35. As doações de quaisquer bens móveis em favor da ALMECE serão realizadas 

mediante termo contido no ANEXO IV deste Estatuto. 
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Parágrafo único. Após a assinatura do aludido termo, o doador receberá contrafé do 

mesmo, a qual constará de sua assinatura e do representante da ALMECE, além do 

local e data onde ocorreu o ato.   

 

Art. 36. As doações de quaisquer bens imóveis em favor da ALMECE serão realizadas 

de acordo com a legislação brasileira vigente à época de cada doação.  

 

Art. 37. No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após aprovação em Assembleia 

Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, será providenciado o 

registro deste Estatuto, na Serventia Extrajudicial Cartorária Competente da Cidade 

de Fortaleza - CE. 

 

Art. 38. A ALMECE adotará um brasão que servirá para identificá-la nos documentos 

impressos e oficiais e terá como cores simbólicas o verde e o azul, bem como o perfil 

simbólico do Estado do Ceará. 

 

Art. 39. Serão consideradas oficiais as seguintes datas: de fundação da ALMECE, Dia 

da Cultura, Dia do Escritor, Dia do Poeta e o dia em que se comemorar a 

confraternização natalina. 

Parágrafo único. As vestes e os demais assuntos relacionados ao cerimonial dos 

eventos da ALMECE constam no ANEXO III deste estatuto. 

  

Art. 40. O presente Estatuto só poderá ser modificado em Assembleia Geral, 

especialmente convocada para este fim e com a presença de 2/3 (dois terços) dos 

Acadêmicos Titulares em dia com suas obrigações acadêmicas e em pleno gozo de 

seus direitos. 

 

Art. 41. Em todas as cerimônias da ALMECE, bem como em audiências e sessões de 

escolha de novos acadêmicos titulares e de julgamento será obrigatório o uso da 

pelerine da Arcádia pelos acadêmicos, observados, ainda, os trajes referidos no 

ANEXO III deste Estatuto. 

 

Art. 42. A atual gestão da ALMECE terá um mandato elastecido por 1 (um) ano, a 

contar do dia útil posterior à data de registro deste Estatuto na serventia extrajudicial 

competente (cartório), excepcionalmente, para que possa a gestão atual da Arcádia 

se adequar aos preceitos deste estatuto e seus anexos.  

 

§ 1º. As futuras gestões da ALMECE terão como prazo de mandato o lapso temporal 

indicado no § 4º do art. 13 e no art. 15 deste Estatuto, o qual começará a fluir da sua 

posse e findará com a posse de uma nova gestão e, assim, por diante. 

§ 2º. A atual gestão providenciará, até o final de seu mandato, galeria dos ex- 

Presidentes da ALMECE e do seu respectivo Conselho Fiscal, a qual poderá ser feita 

em meio físico ou eletrônico. 
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§ 3º. A atual gestão providenciará publicação, até o final de seu mandato, publicação 

na qual contenha a história da ALMECE, do seu nascimento até os dias atuais, a qual 

poderá ser confeccionada em meio físico ou eletrônico. 

§ 4º. A publicação indicada no parágrafo anterior será realizada a cada quinquênio, 

sendo a contagem dos mesmos iniciada a partir do ano posterior em que houve a 

publicação pretérita. 

§ 5º. A publicação descrita no parágrafo terceiro deste artigo ficará a cargo do Diretor 

de Comunicação Social, com a supervisão do Presidente. 

 

Art. 43. Os sócios da ALMECE não respondem, quer solidária, quer subsidiariamente, 

pelas obrigações da Academia, podendo os membros da Diretoria Executiva ser 

responsabilizados tão somente pelos atos praticados com excesso de poderes ou 

infração de lei, nas respectivas áreas de atuação.  

 

Art. 44. A este regulamento e seus anexos aplicam-se as disposições dos arts. 4º, 5º, 

6º, do Decreto – Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), 

art. 15 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), aplicação analógica das 

normas da Lei nº 9.784/1999 e do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo 

Penal), no que couber e não lhe for contrário.  

  

Art. 45. Revogadas as disposições em contrário, este Estatuto entrará em vigor após 

sua aprovação, em Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, e, após 

registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de 

Fortaleza, sendo também publicado na Imprensa oficial do Estado do Ceará e do 

Município de Fortaleza. 

 

Fortaleza-CE, Sala das Sessões da Academia de Letras dos Municípios 

Cearenses-ALMECE, _____ dias do mês de ____________ do ano ______ 

 
Original assinado por: 

Nicodemos Gomes Napoleão 

Presidente 

Original assinado por: 

Francisco de Assis Clementino Ferreira 

Vice-Presidente 

 
Original assinado por: 

Pio Barbosa Neto 
Secretário Titular 

 

 
Original assinado por: 

Valeska Pinto Capistrano 
Secretária Adjunta 

Original assinado por: 
Antônio Mateus de Oliveira 

Tesoureiro Titular 

Original assinado por: 
Benedita Célia Oliveira Dias de Carvalho 

Tesoureira Adjunta 
 
 

Original assinado por: 
João Gonçalves de Lemos 

Diretor Jurídico Titular 

 
 
 

Original assinado por: 
Marco Antônio Praxedes de M. Filho 

Diretor Jurídico Adjunto 
 

Original assinado por: 
Maria Linda Lemos Bezerra 
Diretora de Eventos Titular 

 
Original assinado por: 

Rosa Virgínia Carneiro de Castro 
Diretora de Eventos Adjunta 
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Original assinado por: 

Gilson da Costa Moreira 
Diretor de Comunicação Titular 

 
Original assinado por: 

Paulo Roberto Neves Pereira 
Diretor de Comunicação Adjunto 

 
Original assinado por: 

Antonio Vicente de Alencar 
Diretor de Assuntos Institucionais Titular 

 
Original assinado por: 

Joseleido Bomfim Santana 
Diretor de Assuntos Institucionais Adjunto 

 
Original assinado por: 

Maria Vilma Matos Peixoto 
Membro Titular do Conselho Fiscal 

 
Original assinado por: 

Maria de Fátima Lemos Pereira Cândido  
Membro Titular do Conselho Fiscal 

 
Original assinado por: 

Seridião Correia Montenegro 
Membro Titular do Conselho Fiscal 

 
Original assinado por: 

Clara Leda de Andrade Ferreira 
Membro Adjunto do Conselho Fiscal 

 
Original assinado por: 

Maria do Carmo Aragão Da Silva  
Membro Adjunto do Conselho Fiscal 

 
Original assinado por: 

Francisca Benildes Batista 
Membro Adjunto do Conselho Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


