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ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Aos 10 (dez) dias do m€s de maio de 2014, •s 9:00 hs (nove horas), no audit‚rio da
sede da Procuradoria Geral de Justiƒa do Estado do Cear„, sito • Rua Assunƒ…o, n†.
1.100, Jos‡ Bonif„cio, Fortaleza – CE, estando presente o Presidente FRANCISCO
ANT‰NIO TŠVORA COLARES foi verificado, pelo mesmo, a aus€ncia de associados em
n‹mero suficiente para a instalaƒ…o de Assembleia Geral, motivo pelo qual o mesmo
designou segunda chamada para ap‚s o decurso de 30 (trinta) minutos, quando ser…o
instalados os trabalhos com qualquer n‹mero de presentes na forma preconizada no
Estatuto. Œs 09:31hs (nove e trinta e um minutos) verificou o Presidente a exist€ncia
de qu‚rum para a instalaƒ…o de Assembleia Geral. Foram iniciados de deliberaƒ…o
acerca da pauta estabelecida pelo Edital n†. 01/2014. Item 1º. Em raz…o da aus€ncia
do parecer do Conselho Fiscal acerca das contas do exerc•cio de 2013, a Assembleia
decidiu adiar o julgamento das referidas contas para a pr‚xima Assembleia. Item 2º.
Em seguida foi lida proposta da Diretoria para a fixaƒ…o do orƒamento de 2014, e
aprovada a proposta nos seguintes termos: Resoluƒ…o n† 08, de 10 de maio de 2014.
Estima a receita e fixa as despesas da Associação dos servidores do Ministério Público do Estado do
Ceará (ASSEMPECE) para o exercício de 2014. A Assembleia Geral da Associaƒ…o dos
Servidores do Minist‡rio P‹blico do Estado do Cear„ (ASSEMPECE), de
conformidade com as disposiƒŽes contidas em seu Estatuto Social, e
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os gastos da ASSEMPECE; Resolve
editar Resoluƒ…o nos termos que a seguir ‡ dado a conhecer: Art. 1†. Esta Resoluƒ…o
estima a receita da Associaƒ…o dos Servidores do Minist‡rio P‹blico do Estado do
Cear„ (ASSEMPECE) para o exerc•cio financeiro de 2013 no montante de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e fixa a despesa em igual valor. Art. 2†. A
receita estimada para o exerc•cio financeiro de 2014 compreende: I – As contribuiƒŽes
devidas • ASSEMPECE por seus associados; II - Os bens e valores e das rendas
produzidas pelos mesmos; III – Os direitos patrimoniais decorrentes da celebraƒ…o de
contratos; IV - As doaƒŽes e dos legados; V - As multas e outras rendas eventuais. VI
– As consignaƒŽes relativas a conv€nios. Art. 3†. A despesa da ASSEMPECE para o
exerc•cio de 2014 ‡ aquela que consta dos elementos previstos no Anexo II desta
Resoluƒ…o. •1†. Fica a Diretoria autorizada a abrir cr‡ditos suplementares, at‡ o limite
de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada nesta Resoluƒ…o, com a finalidade
de atender insufici€ncias nas dotaƒŽes orƒament„rias consignadas aos elementos de
despesas constantes do Anexo II, com recursos provenientes de: I - Anulaƒ…o de
dotaƒŽes orƒament„rias; II - Excesso de arrecadaƒ…o de receitas pr‚prias. III – Dos
direitos patrimoniais decorrentes da celebraƒ…o de contratos. IV - Das doaƒŽes e dos
legados. V - Das multas e das outras rendas eventuais. •2†. Os rendimentos advindos
de aplicaƒŽes financeiras n…o constituem o computo para abertura de cr‡dito
suplementar. •3†. O disposto no •1† deste artigo n…o se aplica ao caso de despesas
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com manutenƒ…o de conv€nios custeados por receita especifica oriunda de
consignaƒ…o. Art. 4†. A abertura de cr‡dito especial depende de autorizaƒ…o da
Assembleia Geral, ressalvada a celebraƒ…o de conv€nio custeado por receita especifica
oriunda de consignaƒ…o. Art. 5†. O saldo positivo apurado mensalmente constitui
reserva de conting€ncia e ser„ mantido em conta corrente vinculada a Instituiƒ…o
Banc„ria. Par„grafo •nico. Ser„ obrigat‚ria a aplicaƒ…o dos valores da reserva de
conting€ncia que exceder a duas receitas pr‚prias verificadas no m€s de fevereiro, na
conta corrente ou de investimento da ASSEMPECE junto • COOPERJURIS. Art. 6†.
A presente Resoluƒ…o entrar„ em vigor na data de sua publicaƒ…o, salvo quanto aos
efeitos financeiros que retroagir…o a 1† de janeiro de 2014, revogando-se as disposiƒŽes
em contr„rio.” Nada mais havendo a ser tratado, Eu ____________ Karen Cavalcante
Colares lavrei a presente ata que lida e achada em conformidade segue assinada pela
Diretoria.

