
" ESTATUTOS DA FEDERAglo BRASlLEIRA DE ASSOCIAgOES DE PROFESSORES DE
ED~CAg¡O F!SICA (F. B. A. P. E. F.)

A Federagao Brasileira de AssociaQoes de Professores de
EducaQao Física (.F.B.A.P.E.F.) fundada a dez de dezem-

,LI!- > bro de mil novecentos e quazen ta e seis, é uma socieda-
\l!;l~ de oivil, com personalidade, éxe rcendo a sua fungao por
! tempo indeterminado e preenchendo como pessoa juridica,

os indispensaveis requisitos legais.
Sao considerados fundadores da FederaQao Brasileira
de AssociaQoes de Professores de EducaQao Física as
seguintes instituiQoes: a) Associagao de Professores
de EducaQao Física do Distrito Federal; b) Associa-
Qao de Professores de EducaQao Física de Sao Paulo;
c) AssociaQao de Especializados em Educaxao Física e
Desportos do Rio Grande do Sul; Associa9ao de Profes
sores de EducaQao Física do Paraná.
A'Séde da Federa9ao Brasileira de Associagoes de Pro
fessores de Educa9ao Física obedecera a um rodizio -
bienal pe!a~L&i,sl{!deª"A~~~~s~enc.QnpJam s~di~asc;a§.o...>assoeia9 oes: "j!e-:€-erlJa-~~ag~~a-an-te~ior, ~ - _
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Parágrafo 111- Mediante comunicaQa.o a F.B.A.P.E.F., feita com ante-
oedenoia de seis meses, ~alquer das assooiaQoes re-
feridas no parágrafo ~ poderá desistir do en-
cargo de mantel.'a séde da Federa9ao, responsabili4a-
de que se transferirá automaticamente a instituiQao
que se lhe seguir na ordem estabelecida.

As entidades filiadas nao responderao por quaisquer
atos praticados pela Diretoria da Federagao Brasileira
de Associagoes de Professores de EducaQao FíSica, onde
quer que esteja a mesma funcionando.

- ~ Federagao Brasileira de Associa90es de Professores de
Educagao Física caberá exclusivamente a filiaQao a Con-
federayao ~anamericana de AssociaQoes~de Pro:ressores de
EducaQao F~sica e a outras instituigoes congeneres, de
caráter internacional.
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CAP!TULO 1 - DA FEDERAQAO

1

Parágrafo 1

Parágrafo 11 -

Art. 11

Art. IV
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CAP!TULO 11 DOS FINS

- Sao fins principais da FoB.A.PoE.F.
a) - Congregar as associaQoes de Professores de educa9ao

física de todo o país, oom o objetivo de lhes propor
cionar atividades e informaQoes que contribuam para-
aperfei90ar os cOIlhecimentos técnicos-cientificos,m,!
lhorar as condiQoes profissionais e proporcionar in
tercambio cultural e desportivo entre as associaQoes
das entidades filiadas;

b) - promover co~gressos, c~rsos, conferencias, ~eminários,
demonstraQoes, exibiQoes cinematograficas sobre assuB
tos diretamente relacionados com a educaQao-física;

c) - estabelecer intercambio com instituiQoes congen~es es
tranfeiras; . -

~d) - divJlgar trabalhos que sejam de real utilidade para
os professores de EducaQao Física;

e) - promover concursos de trabalhos sobre educaQao física.
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CAPíTULO 11 - DAS FILIACOES
POderao filiar-se á F.B.A.P.E.F., todas as entidades -
legalmentl! in~~i ~LuJ.M~a~~:!!lca~a,-~st~_ que co~greguemem seu seio a~~'s=p:r_cr:tesso:re =-e-d1:rcra;qae--f:t.si-
ca nele dominic11iados. -

Art. VI O ped!do de filiagao será dirigido ao Presidente da Fe
deragao,instruido com os seguintes documentos;
a) C6pia de ata de fundagao;
b) C6pia dos Estatutos, devidamente registrados;
c) Rel~gao nominal da Diretoria, com especificagao de

vigencia do respectivo mandato.
Art. VII - Nenhuma contribuigao será cobrada pelo pedido de filia-

gao, nem entidades filiadas estarao sujeitas a pagamen-
to de qualquer taxa, mensalidade ou anuidade.

Art. V

Axt. VIII-

Art. IX

Axt. X
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além dos
financei-
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Sempre que a F.B.A.P.E.F. dispuzer de fundos,
necessários a sua ma~utengao, poderá auxiliarxamente as associagoes filiadas. ~ {:.-IA :t'L..-v .c
; _ ,1 d,... v.. ¡ , . I

CAPíTULO IV - DOS PODERES ADMINISTRATIVQS
Sao poderes administra~ivos da F.B.A.P.E.F., dentro dos
limites marcados, por estes Estatutos:
a) A Assembléia Geral;
b) o Conselho de Fundadores;
c) a Presidencia.
A Assembléiá Geral, constituida pela reuniao dos repre-
sentantes das entidades filiadas, é o poder maximo da
F.B.A.P.E.F.

Par. 1 A Assembléia Geral reuni~-se-á ordinariamente por oca-
siao dos congressos nacionais de educagao física.

Par. 11 A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente:
a) a pedido da Presidencia;
b) a pedido do Conselno dos Fundadores;
c) a pedido, pelo menos da metade, das entidades filia-

das.
Art. XI O Conselhode FundadQ~~s,~~r~ Q~nstituid2 pelos presi-

dentes das Associagoes,f'etera pOr incumbencia principal
ass~urar ~ continuidade da F.B.A.P.E.F.·e zelar pelo
seu patrimonio material e moral, funcionando ainda como
orgao fiscal dos atos da Presidencia.

Art. XII - A presidencia será exercida por um presid~te, eleito
pelo Conselho de Fundadores, com mandato de dois anos,
com poderes para constituir urnadiretoria de sua confi-
anc a,

Par. 1 A Diretoria compor-se-á de um vice-presid~ate, um pri-
meiro secretario, um segundo secretario e um tesoureiro.

Par. 11 A Diretoria reunir-se-á ordinariamente urnavez por mes
e extraordinariamente sempre que convocada pelo Presideñ~e. -

Par. 111 - Sao atr1buigoesda Presidencia, coadjuvada pela Direto-
r1al .
a) administrar a F.B.A.P.E.F~ c~mprindo e fazendo cum-

prir os Estatutos e decisoes da Assembléia Geral e
do Conselho de Fundadores.

b) convocar o Conselho de Fundadores;
c
d
)apresentar ao Conselho de Fundadores os relatoríos e

) autorizar a filiaQao de novas entidades;



Pax. IV
Par , V
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e) ap1icax penalidadQ$ das quais cabe:ráxecuxso ao
Conselho de Fundado:res e á Assembléia Gexal;

f) desfiliax as entidades que, por motivos dive:rsos,
nao devam mais figu:rax na Fedexagao, cabendo deste ato, recurso ao Conselho de Fundadoxes a a -
Assembléia Geral.

o pxesidente xepresentaxá a Fedexagao em juizo e f~
xa dele;
Os cheques .6 demais documentos bancaxios sexea assi
nados pelo T.asouxeixo e visados pelo Pxesidente. -

CAPíTULO V -.DO FUNDO SOCIAL
O Fundo Social da F.B.A.P.E.F. será constituido:
a) Pelas subvenc oé s e doacoes; ;:¡:;J t!"'?"/~' éL c.} ~ ti..,~. ~. ~ ",'10'""-b) pelas vendas eventuais,.•. · (-. ~UI., .\

¡.. :fA-'Par. único - A receita será internamente ap1icada:
a) n~cUtWrimen~ da/ fi~á'lidé.desda F'ederagao
b) n~com~a de Dens~ve~~ e imóveis que visem ao

aürp-entfio paktximoft1.00)1 m2'lhor instalagao·da F.B.~.P. •• 2. _
c) na distx'buigao de auxilios as entidades filiadas.~

QAPíTULO VI - DAS DI§POSICOES GERAIS

Art. XIII

Art. XIV

Axto X V
Pax. único

Art. XVI

- Os pxesentes Estatutos só poderao ser reformados em
Assembléia na qual estejam presentes os representan-tes de-~ a a&\entidades fil1adas.• •••••• ,- Q'

Em caso ªe 4issolugao da F.B.AoPoE.F. todos os seusbens serao repartidos entre as entidades fil1adas.
- ~ Assemb1éia Geral, reunida extraordinax1amente paxaesse fim, com a pxesenga de ma1s da metade dos repxe

sentantes das entidades fil1adas, ("o único poder -
competent~ para dissolyex a FederagaQ Bxasileil'a deAssociagoes de Pxo~essoxes de Educagao Ffsica~ oupaxa fazer.a xevisao des pxesentes Estatutos.

CAPíTULO VII - DAS DISPOSIQQES TRANSITdRIAS
De Acordo com a ata de fundagao F.B.A.PoE.F. o seu
p~ime1xo pxesidente sexá eleito pela Assembléia Ge-
ral da Associagao de Pxofessoxes de Educagao Físicado Distrito Fedexal •
.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Os presentes Estatutos foram registxados no Cartóxio
Linhaxes, sito a Avenida Fxanklin Roosevelt,121 - 2º
Andar, sala 205 - Rio de Janeiro, sob nº de oxdem
789 no livro A-l e do Protoclo bº 1717, Livreo nQ A-1,am 25 de novembro de 1948.

PoxtoAlegre, 28 de Setembro de 19520

MAJOR JACYNTO FRANCISCO TARGA
Presidente da Federagao.


