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BOLETIM INFORMATIVO ESPECIAL N.o 3

São Paulo, Setembro de 1957

REGIMENTO INTERNO DOS DEPARTAMENTOS DA APEF

Além da Diretoria e do Conselho Fiscal, os Estatutos da APEF prevêm no arti-
go 22, a existência de 7 departamentos auxiliares: Técnico, Social, Intercâmbio, Ju-
rlcUc~;Médico;Patrlmoniilll e' de' propaginda. '

O parágrafo único do artigo 28 esclarece que os departamentos terão regímêntós
internos prõpríos, os quais deverão ser, aprovados pela Diretoria.

Tais regimentos já foram aprovados e para conhecimento dos socios são pu-
blicados neste boletim. Como a maioria de seus artigos é semelhante, limitamo-nos
a publicar, por motivos obvíos, o regimento de um departamento, e as modificações
dos outros:

DEPARTAMENTO JURíDICO

Art. 1.° - O Departamento Juridico (DJ) referido no artigo 22 dos Estatutos,
tem por finalidade a solução de tôdas as consultas especializadas feitas pela Diretoria,
Conselho Fiscal e associados da APEF, cabendo-lhe ainda assessorar a Diretoria em
todos os assuntos nos quais surjam dúvidas.

Art. 2.° - O DJ terá como diretor um associado bacharel em direito" nomeado
pelo Presidente, de acôrdo com o parágrafo único do artigo 22 dos Estatutos.

§ 1.' - Além do diretor, o DJ terá outros membros (assistentes) até um má-
ximo de 3 (três), também bachareís ou acadêmicos de direito, associa-
dos da APEF, os quaís auxiliarão o titular.

§ 2.° - A nomeação e a exeneração de tais membros é da competência do Pre-
sidente da APEF mediante proposta do Diretor do ,DJ e consulta aos de-

, ,

mais membros da Diretoria.

Art. 3.' - O mandato de Diretor e assistente do DJ encerra-se com o mandato
do Presidente que os nomeou.

Art. 4.' - O Diretor e assistentes do DJ devem orientar e determinar providên-
cias para maior desenvolvimento de seu departamento, levàndo às sessões da Diretoria,'
para aprovação, a relação dós empreendímentós a' serem realizados.

Art. 5.° - Os assistentes não terão direito de, voto nas reuniões da, DIretoria,
podendo, entretanto, discutir os assuntos ventilados.



Art. 6.° - As conultas versando sôbre assuntos ligados à APEF ou relativos
á ;Educação .Física em geral, serão encaminhados pela Diretoria ao Diretor do DJ que
as solucionará dentro do mais curto prazo.

Art .. 7.° - Os associados da APEF poderão utilizar os serviços do DJ sem qual-
quer despesa, desde que os assuntos sejam ligados á sua profissão de Professor de
Educação Física, Técnico Desportivo ou Médico Especializado, e os decorrentes do
cargo de Professor de Educação Física.

Art. 8.° - Oas associados serão atendidos pelo titular ou membros do DJ em
seus escritórios, em horários pelos mesmos fixados, ou na séde da APEF nos dias de
reuniões da Diretoria.

Art. 9.° - Assuntos estranhos à profissão também poderão ser objeto de consul-
tas ou contratos de trabalho, sendo cobrados os honorários de advogado com des-
eonto de 50 (cincoenta) por cento.

Art. 10.°- O Diretor do DJ deverá apresentar relatório sucinto de seu depar-
tamento, até o dia 20 de Dezembro de cada ano, a fim de facilitar o trabalho da Di-
retoria na confecção do relatório geral a ser apresentado à Assembléia Geral.

Art. 11.0- Os casos omissos no presente regimento interno, serão resolvidos peja
Diretoria em conjunto com o Diretor do DJ.

Art. 12.0 - O presente regimento interno foi aprovado em reunião da Diretoria
da APEF realizado em 27 de Fevereiro de 1957;

DEPARTAMENTO TÉCNICO
I

Art. 1.0_ O Departamento Técnico (DT) referido nos artigos 22 e28 dos Esta-
tutos, tem por finalidade a organização, orientação e realização de um programa de
atividades técnicas, pedagógicas e científicas, suscetíveis de contribuir para a oríenta-
ção e aperfeiçoamento do cabedal de conhecimentos, práticas e experiências dos pro-
fessores de Educação Física.

§ único - :ÊSse programa poderá se desenvolver através de palestras, grupos
de estudos, demonstrações, projeção de filmes, publicações, cursos etc.

Art. 2.° - O DT terá como diretor um associado nomeado pelo Presidente, de
aeôrdo com o parágrafo único do artigo 22 dos Estatutos.

§ 1,° - Além do diretor, o DT terá outros membros (sub-diretores) até um
máximo de três (3), também associados da APEF, os quais auxiliarão
o titular.

§ 2.° - do artigo 2.°, artigos 3.°, 40. e 50, iguais ao DJ.

AJ:'t.. 6,0 _ igual-ao 100. do DJ; Art. 7.0- igual-ao 110.-do DJ; Art. 8.° - igual
ao 129._<'10 DJ, com diferença de ter. sido aprovado no dia 20 de Março de 1957.
~.. ,

DEPARTAMENTO SOCIAL

Art. 1.° -O Departamento Social (DS) referido no artigo 22 dos Estatutos, tem
por fínalídade promover reuniões. sociais, excursões, píc-nícs, jogos desportívos, fes-
~~.vílis,etc, a fim de congregar o mais possível os associados, desenvolvendo a neces-
sária sociabilidade.:.,. .. ,",'

Todos os demais artigos idênticos ao DT.



DEPARTAMENTO DE' PROPAGANDA" /i .. :\

r",
Art. V - O Departamento de Propagandaj Dê-r) referi,do p.p, a~tigq,,?,2,d.PS.:'~~0

tatutos, tem por finalidade desenvolver a prop~ga~1da da, Associação, torn,ar. conhe-
êidas dos socios e demais interessados, tôdas as comunícações e resóÜlções"ha"df~eto-
ria, empreender soluções para publicações de revist~s e demais assú.riÊbs,itl~irtteréé~g
da classe. ,,;.,. (:' ',.,;t, ;",C

..: :':::t
Todos os demais artigos iguais ao DT, com diferença de ter sido aprovado' no

"/J 1'1 :-: ,:: 1/'"

dia 3 de abril de 1957.
..'~ i

DEPARTAMENTO PATRIMONIAL, ;1 s v •

Art. V - O Departamento Patrímoníal (DPa) reféfid~ho'arúg6:~2'abs'Ei:;tat.uJ
tos, tem por finalidade precípua - ter sob sua guarda e ori.ertt'açãoosideSs: mov~iif:ii
Imóveis que constituem o patrtmôníornateríal da'APEF, bemassím aeserlturaçãe em
livro próprio. ' , ' .,:i

§ 1> - O alojamento da séde social da APEF ftcàdiretàrit~nte;'sill:lÓrdiÍláda. 'à:ó
DPa, podendo &er cobrada dos associados queaiêle.se alojarem; 'uma-taxa
periOdicamente estabelecída pela diretoria, pata Sua -rnelhória " (rdupà'
de cama, móveis, etc). v ',"

§ 2.° São da competencia do DPa, as'<provídeneias -relatívas' 'àos'Iáililgueii;/'das
sédes social e de campo da APEF, bem assim suas cessões para fe;:;tas,
conferências, etc, ad-referendum da Diretoria.

Art . 20. e seus parágrafos, Artigos 30. 40. 1i,5q., iguais ao rrp.
.,;Art. 6.° - Os diretor e sub-diretores deverão manter o m.1Lis:.e;;?tl'eito~iIJ.t,epcâ,J11.l:!i9
possível com os dosdemals departamentos da APEF" ,pres~l:!.gf;).~oS,l)1esnlos,: q.lJlilnqv.
solicitada, toda colaboração e assistência ao seu alcance. ':i,: ' ,',.,.

Art. 7.°, 80. e 90., iguais aos 100., 110., e 120, do DJ, com diferen:ça: dt! 'teí"sid'd
aprovado no dia 3 de Abril de 1957. ':,;

DEPARTAMENTO DE INTE,RCÂMBIO
.i , /'.

Art. 1.0 - O Departamento de Intercãmbío; (DI) referido noarÚg:ó '2'2'dos;;:rt:s~
tatutos, tem por finalidade promover o bom entendimento humano entrei.os -assooíados
da APEF e bem 'assim estimular os .Iaçoa de boa amizade 'que unem-as instituições

congêneres do país e do estrangeiro.

§ único - Para satisfazer sua finalidade, deverá:

ai ievar ao conhecimento da diretoria, todos ~snl.ovimeri.t~s reívíndlcàtóríos
da classe, a fini de ser d~bâ.tidoeesi:'udado: o àssuíito' e 'tohlad~ dê' pô~íçã'ó:
sempre que estivem em jogo as conquistas da fisicultura e os direitos dos.
associados;

b) receber com urbanidade' a reclamação, a: queíxa -e, a- sugestão, enoamí-
nhado-as em beneficio' da Entidade, -para exame e· decisão' da diretoria:

c) preparar divulgação franca: e simples dó esta:dd d~ipÊ~ 'para (ú~tri~
buição aos associados, destacando os serviços que ela presta; 'aos :s6bÚ)~:
à sociedade e à comunidade; .:,,, ," : .., ., ';""','



d) facilitar aos associados descontentes, a oportunidade de serem ouvidos
pelos diretores da APEF.

Artigos 20., 30., 40., 50., e 60., iguais ao DT.

Artigos 70. - igual ao 110. do·DJ.

Artigos 8.° - igual ao 120. do DJ com diferença de ter sido aprovado no dia 29
de Maio de 1957, e com sugestão de que, solucionadas as tramitações legais, tenha o
departamento um nome mais adequado e mais amplo com as suas próprias finalidades:
Departamento de Intercâmbio e Relações públicas.

DEPARTAMENTO MÉDICO
I

Art. - 1.° - O Departamento Médico (DM) referido no artigo 22 dos Estatutos,'
tem por finalidade: z

a) procurar solucionar tôda.s as consultas sôbre medicina especializada,
feitas pela diretoria, Conselho Fiscal e associados da APEF;

b) assessorar a diretoria da Entidade em todos os assuntos ligados à me-
dicina especializada;

c) atender consultas médicas dos associados;

d) empenhar-se no sentido de conseguir junto a entidades, hospitais, la-
boratórios, médicos, etc, descontos para os associados;

e) realizar, em conjunto com o DT, cursos sôbre socorros, massagens e
outros assuntos que interessem à classe dos professores de educação fí-
sica, médicos especializados e técnicos desportívos, e auxiliar a diretoria
na realização de outros cursos que necessitem de assistência médica.

Art. 2.° - O DM terá como diretor um associado médico especializado, nomeado
pelo presidente, de acôrdo com o parágrafo único do art, 22 dos Estatutos.

§ 1.° - Além do diretor, o DJ terá outros membros (assistentes) até um máximo
de três (3), também: médicos associados da APEF, os quais auxiliarão
o titular.

§ 2.° do artigo 20., art. 30., 40.,e 50., iguais ao DT.

Art. 6.° - Para as consultas dos associados (letra "c" do artigo 1.°), o diretor
do DM e seus assistentes, atenderão em seus consultórios, em horários fixados pelo
respectivo' diretor e conhecido da diretoria e sócios da APEF,

Art. 70., 80. e 90., iguais aos 100., 110. e 120. do DJ, com diferença de ter sido
aprovado no dia 19 de junho de 1957.

NOTA: Os regimentos internos foram organizados pelos diretores dos departamentos
Dr. Juventino Onofre Cauduro, Prof. Antonio Boaventura da Silva, Prof. Ma-
ria Rodrigues, Prof. Altair José Marques, Prof. Carlos Branco, Dr. Homero
Morelli e Dr. Sergio Blumer Bastos, respectivamente.

aa) Capo Antonio Rennó Ribeiro,
Presidente

Prof. Carlos Branco,
Encarregado do Boletim

Este boletím foi confeccionado às expensas dos associa-
dos Juvenal Roxo, Guido Mantovani, Homero Morelli, José
Gervasio Grande, Henrique da Silva Bueno e José Pereira
Martins. A todos os nossos agradecimentos.
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