
OACIP
ESTATUTO SOCIAL

ASSOCTAçÃO CAPTXABA DOS TNSTTTUTOS DE PREUDÊNCn 6CrP)

CAPITULO I

DA DENOMTNAçÃo, SEDE, F|NS E DURAÇÃo

Art. 1'- A ACIP - Associação Capixaba dos lnstitutos de Previdência, identificada pela sigla ACIP, é pessoa

jurídica de direito privado, sob forma de associação civil sem fins lucrativos e com fins não econômicos, sem

finalidade política ou religiosa, com prazo de dunaçao indeterminado, represenEtiva das lnstitui$es de

Previdência do Estado e dos Municípios do Estado do Espírito Santo, e seÉ regida pelo presente Estatuto e

demais disposiçoes legais aplicáveis.

Aft.2 - A sede e o foro da ACIP localizam-se à Rua Chafic Munad, no 712, Bento Feneira, Vitôria/ES, CEP

29050S60.

Art. 3" - A ACIP tem por objetivo

ÂssocrÂçÃo caPrx.ABA ()os
tNsÍtruros oE PRCvTDÊNctÂ

contribuir pana o aprimonamento e fortalecimento da política de previdência dos servidores públicos,

desenvolvida pelas entidades filiadas;

colabonar com o Poder Público no sentido de prestar informaçoes e esclarecimenhs inerentes às

atividades desenvolvidas pelas entidades filiadas;

proÍnover o desenvolvimento institucional prestando orienta$o técnico-administrativa, financeina e

jurídica a entidades filiadas;

organizar, promover e realizar estudos, análises, pesquisas, cursos, congressos, seminários, simpósios

ou outros tipos de eventos sobre temas, problemas ou aspechs relacionados com os seus objetivos e os

das entidades filiadas.

CAP|TULO II

DOS ASSOCIADOS

Art, 4'- São duas as categorias de associados da ACIP:

benenÉritos;

contribuintes.

§ 1" - Sâo associados beneméritos os da ACIP e as pessoas que, instituiçÕes

de previdência filiadas, venham a merecer essa homenagem, aprovada em Asse em

relevantes serviços prestados à
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ASSOCTAçÂO CAPT]<ABA t)OS
INSTÍTUTOS DE PREVIDÉNc:}Â

§ 2" - São associados contribuintes as instituições de previdência social e de previdência complementar

estabelecidas no Eshdo do Espírito Santo.

§ 3" - As instituiçoes que requererem a sua filiaçã0, na condição de contribuintes, deverão:

a) apresentar ópia da lei, sancionada e publicada, que criou a entidade para execução da política
previdenciária do ente federativo, bem como do ato de nomeação de seu dirigente máximo e demais
membros da diretoria da entidade;

b) Preencher requerimento de Íiliação;
c) Efetuar pagamento da contribuição anual.

§ 4o - 0 pedido de filiaçã0, desde que cumpridas às mndiçoes do parágnafo anterior, será deferido pelo

Presidente da ACIP.

Art. 5" - São direitos dos associados:

OACIP

participar das atividades da associação;

tomar parte nas Assembleias Gerais com igual direito de voto;

votar e ser votado para os cargos da ACIP;

utilizar as inÍormaçôes, dados, trabalhos e estudos oferecidos pela ACIP

se deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres;

se infringirem qualquer disposipo estatutária ou quaIuer decisão dos órgãos dirigentes;

se praticarem atos nocivos ao interesse da associação;

Art. 6'- São deveres dos associados:

l. respeitar e cumprir as decisões das assembleias e demais orgãos dirigentes da entidade;

ll. cumprir e Íazer cumprir o estatuto e demais disposiçoes internas;

lll. zelar pelo nome da associação;

lV. participar das Assembleias Genais;

V. manter em dia o pagamento das contribuiçoes.

Art. - 7o 0s associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigaçoes constituidas pela

associaçã0.

Art. 8o - Os associados perderão seus direitos
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se praticarem qualq\rer ato que implique em

se pnaticarem atos Ài valerem-se do nome

siou para terceiro$

desabono ou descrédito da associação ou de seus membros;

da associação para tirar proveito patrimonial ou pessoal, para
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§ - 2o Da decisão da Diretoria que pretenda excluir um associado, cabe recurso à Assembleia Geral, que decidirá,
por maioria de votos, sobre a exclusão ou não do associado, em reunião especificamente convocada para esse

fim.

Art. - 9o Qualquer associado poderá, a qualquer tempo, por iniciativa própria, desligar-se do quadro social da

entidade, sem a necessidade de declinar qualquer justificativa ou motivação específica, bastando para isso,

manifesta$o expressa por carta datada e assinada endereçada à entidade.

CAPiTULO III

D0 PATRTMÔUp e DA DTSSOLUçÃO

Art. 10 - O patrimônio da ACIP constitui-se de bens e valores legalmente anecadados ou adquiridos, tais como:

a@es, legados, titulos, móveis, imóveis, subvenSes, patrocínios, auxílios e doações concedidos por pessoas

físicas, pessoas jurídicas de direito privado e de pessoas jurídicas de direito público; prestações de serviços;

aplicaçâo de receitas e outras fontes; convênios, apoios e financiamentos, desde que não incompativeis com o

livre desenvolvimento das atividades da associaçã0, além das contribuiçÕes dos Associados e outros valores.

Parágrafo único - A alienação do patrimônio da associação dependerá de aprovação da Assembleia Geral.

Art. 11 - A contribuição dos associados contribuintes seÉ anual e seus valores serão fixados pela Diretoria

Executiva, sendo revisto o índice acumulado de inflaçã0.

§ 1o - 0s associados contribuintes que estiverem inadimplentes ficarão impedidos de votar e ser votado nas

decisões submetidas à Assembleia Genal, e de conmrrer a qualquer cargo da Diretoria Executiva, Conselho

Administrativo ou Conselho Fiscalda ACIP.

§ 2" - 0s Associados beneméritos são isentos de contribuiçao.

Art. 12 - A associação não distribuirá, entre seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores,

eventuais excedentes operacionais, brutos ou liquidos, dividendos, bonifica$es, participa$es ou parcelas do seu

patrimônio, auferidos mediante o exercicio de suas atividades e os aplicará integralmente na consecução do seu

objetivo social.

Art. 13 - Todo patrimônio e receitas da associação deverão ser

entidade, ressalvados os gastos despendidos e bens necessários a

destinados aos obje\ivos

seu funcionamentor..l
U[

a que se destina a
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§ - 1" Em qualquer das hipoteses previstas nos incisos deste artigo, além de perderem seus direitos, os

associados poderão ser excluidos da associação por decisão da Diretoria, caso seja reconhecida justa causa para

tanto, assegurado o direito de defesa, observado todos os meios de prova admitidos em lei.
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Art. 14 - A associação poderá ser extinta por delibenação dos associados, a qualquer tempo, desde que

convocada Assembleia Genal Exhaordinária pana tal fim, que deveÉ observar as Íegras previstas na competência

da Assembleia Genal, consoante o disposto no artigo 19 deste estatuto.

PaÉgraío único - A associaçâo poderá ainda ser extinta pelas demais formas previstas em lei.

Art. 15 - Em caso de dissolução da entidade, o remanescente de seu patrimônb líquido será transferido à outta

pessoa jurídica sem fins lucrativos, preferencialmente com o mesmo objetivo social.

CAPITULO IV

DOS ORGÃOS DTRTGENTES E DAADMTNTSTRAçÃO

Art. 16 - A administração da ACIP será exercida pela Assembleia Genal, pela Diretoria Executiva e pelo Conselho

Administrativo e a fiscalização pelo Conselho Fiscal.

§ 1' - Para participar da ebição e concorer aos cargos da Diretoria Executiva deverão ser ocupantes de cargos

na diretoria das Autarquias Previdenciárias, já os demais cargos do Conselho Administnativo e do Conselho Fiscal

os candidatos sócios contribuintes deverão ser ocupantes de cargos vinculados à entidade filiada a ACIP,

observado sempre a adimplência.

§ 2" - Não perde o mandato na ACIP, o eleito que se ahstar da direção ou administração da instituição que

representa, desde que permaneça vinculado a Administnação Pública, observado o prazo máximo do mandato

definido no artigo 42 desse Estatuto.

sEçÃo I

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 17 - A Assembleia Genal é órgão soberano da ACIP, será integnada pelos seus associados em pleno gozo de

seus direitos eshtutários e presidida pelo Presidente da Diretoria Executiva ou, na ausência deste, pelo Vice

Presidente da Diretoria Executiva.

Art. 18 - A Assembleia Genal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano, preferencialmente nas mesmas datas

de realizaSo dos congressos, seminários ou encontros da ACIP e, extraordinariamente, sempre que convocada.

§ 1" - As reuniões extraordinárias da Assembleia Geral serão convocadas, a qualquer tempo, pelo Presidente da

ACIP ou por um quinto dos associados da entidade com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias para tratar de

assuntos de relevante interesse, que devem constar, obrigatoriamente, do ato convocatorio.

§ 2' - Não terá validade a deliberação de Assembleia Geral Ordinária ou ria assunto não

prcviamente na ordem do dia, constante no documento de

Chafic Murad,712- Bento Ferreira - Vitória/ES CEP 29.050-660 CNPJ
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Art. 19. Compete a Assembleia Geral:

L ordinariamente:

a) apreciar o relatório e votar o parecer do Conselho Fiscal, sobre as contas da Diretoria Executiva;
b) eleger os membros da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, quando for o caso;
c) apreciar os assuntos que sejam submetidos à sua aprovaçã0, inseridos na ordem do dia.

ll. extraordinariamente:

a) quando houver interesses da associa$o que exijam pronunciamento dos associados e paÉ os fins

previstos por lei;

b) reformar ou alterar o eshtuto da ACIP;

c) eleição de membros da Diretoria Executiva, por renúncia daqueles em exercício;

d) referendar a substihrição dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, na oconência das

hipóteses previstas neste Estatuto;

e) decidir sobre matéria econômico{inanceira e patrimonial, de relevante interesse para a associaçã0, bem

como sobre outros assuntos de reperorssã0, ou que possam influir na orientação específica dos

associados;

0 dissolver, se for o caso, a associaçã0, segundo a forma decidida em reunião especialmente convocada

para este fim;

g) destituh membros da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, em caso de

improbidade e exação no cumprimento de seus deveres, mediante parecer fundamentado de comissâo

especificamente criada para esse fim em Assembleia extraordinária;

h) conceder títulos de sócios beneméritos a pessoas que venham a merecer essa homenagem, em razão de

relevantes serviços prestados à ACIP;

i) apreciar os assuntos que sejam submetidos à sua aprovaçã0, inseridos na ordem do dia.

Art. 20 - A Assembleia Geral reunir-se-á, em primeira convocaçã0, com a presença de, no minimo, dois terços

dos associados adimplentes ou, em segunda convocaçã0, uma hora após, com, pelo menos, um terço dos

associados e, em terceira e última convocaçâ0, 15 (quinze) minutos após, com qualquer número de associados

adimplentes.

§ 1 " - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por metade mais um dos presentes.

§ 2' - Serão exigidos dois terços dos votos dos associados presentes, pana deliberar sobre a aliena$o do
patrimônio, alteração do estatuto, díssolução da sociedade e destinação do patrimônio ou destituição dos

membros da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal.

Art. 21 - A Assembleia Genal será convocada para fins determinados, mediante prévio e geral anúncio, por

de edital eletrônico disponibilizado no site da ACIP ou por coneio eletrônico, além das redes sociais oficiais
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ACIP, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sendo gariantido a 1/5 (um quinto)dos associados o direito de

promovê-la.

sEÇÃo il
DA DIRETORIA EXECUTMA

An.22- A Diretoria Executiva será mmposta pelo Presidente, Vice Presidente, Secretário Genal e Tesoureiro

§ 1" - Os cargos da Diretoria Executiva não serão remunenados, permitindo-se, porem, diárias de viagens, ajuda

de custo ou ressarcimento das despesas efetuadas quando a serviço de interesse da ACIP.

Art. 23 - A Diretoria Executiva será eleita em reunião da Assembleia Geral, para mandato de 04 (quatro) anos,

mediante chapa.

§ 1" - As chapas, contendo os nomes de todos os indicados pam os cargos respectivos, deverão ser inscritas

com, no mínimo, 03 (três) dias de antecedência da Assembleia Geral.

§ 2o - Será vencedora a chapa que obtiver o maior número de vobs entre os presentes, ou por procuraçã0,

observado o quorum de, no mínimo, metade dos associados presentes.

§ 3'- Em caso de vacância do cargo de Presidente, assumirá o cargo o Vice Presidente.

§ 4'. Oconendo a vacância dos cargos de Vice Presidente, Secretário Geral ou de Tesoureiro assumirá o cargo o

Presidente do Conselho Administrativo.

Afi.24 - Compete à Diretoria Executiva

l. elaborar o regimento intemo, se necessário, e outros atos normativos da ACIP;

ll. aprovar as contrata@es de serviços necessários ao cumprimento dos objetivos e do plano de metas da

ACIP, propostas pelo Presidente;

lll. aprovar a fixação das contribuipes dos associados, das diárias de viagem ou ajuda de custo da Diretoria

Executiva, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal.

lV. promover o preenchimento de vacâncias que ocoÍTerem, durante o mandato, no Conselho Administrativo

e no Conselho Fiscal, "ad referendum"da Assembleia Geral;

aprovar a estrutura organizacional e o quadro de pessoalda ACIP;

decidir sobre a admissão e demissão de funcionários ou de serviços necessários ao bom

funcionamento dos serviços da ACIP, bem como fixar rem
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suBsEçÃo r

DO PRESIDENTE

Art, 25 - Compete ao Presidente da ACIP

presidir a Assembleia Gerial e a Diretoria Executiva;

representar a entidade, em juízo ou fora dele;

estruturar os serviços de secrehria;

autorizar o recebimento, pagamento de contas, verbas, auxilios e valores, assinar cheques, ordens de

pagamento e quaisquer ativos financeiros;

promover todos os atos necessários ao bom funcionamento da ACIP;

convocar, ordinária e extraordinariamente, a Assembleia Geral, o Conselho Administrativo e o Conselho

Fiscal;

zelar pelo cumprimento dos objetivos da ACIP;

compor e constituir comissões de assessoramento, mediante solicitaçao às institui@es filiadas, dos

servidores necessários, bem como, designar auxiliares pana serviço fora da sede, aos quais poderão ser

concedidas passagens, diárias, ajuda de custo e outras despesas custeadas pela ACIP;

conhahr e demitir seus auxiliares.

I
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PaÉgnafu único - 0 Presidente seÉ responsabilizado civil e penalmente pelos excessos que praticar, inclusive

quanto à falta de cumprimenh das obrigações sociais e trabalhistas dos contratados.

suBsEçÃo I
DO VICE PRESIDENTE

Art. 26 - Compete ao Vice Presidente, substituir o Presidente, nas suas ausências e impedimentos, e assumir o

cargo, em caso de vacância.

Parágnaío único - Aplicam-se ao Vice Presidente as penalidades previstas no artigo anterior, pelos excessos que

cometer.

suBsEçÃo ilt

DO SECRETÁRO GERAL

AÍ1.27 - Compete ao Secretário Geral

t. lavrar atas das reuniôes ordinárias e extraordinárias;

convocar eleições, em caso de vacância dos cargos

hipótese prevista no inciso 40 do art. 23 deste

, Vice Presidente ou
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suBsEçÃo M
DO TESOUREIRO

Art. 28 - Compete ao Tesoureiro:

l. firmar cheques ou documentos bancários com o Presidente;

ll. tratar com os concessionários de serviços da ACIP, velando pelo exato cumprimento das cláusulas

contnatuais que envolvam interesses econômicofi nanceiros d a entidade ;

lll. fiscalizar valores e títulos da ACIP;

lV. anecadar as contribuiçoes e anuidades dos filiados;

V. efetuar os pagamentos autorizados pelo Presidente;

Vl. Subscrever, com o presidente, balanço anual e demonstnação Íinanceina do exercicio findo.

sEçÃo ilr
DO CONSELHO ADMINISTRATMO

AÍt. 29 - 0 Conselho Administnativo seÉ composto pelo Presidente da ACIP e pelos 04 (quatrc) Conselheiros

Regionais representando as regiões definidas de acordo com a Lei Estadual n" 9.768/2011: Conselheiro Regional

da Região Metropolitana, Conselheiro Regional da Região Norte, Conselheiro Regional da Região Centnal e

Conselheiro Regional da Região Sul.

§1'- 0 Conselho Administrativo será eleito em reunião da Assembleia Genal, pana mandato de 04 (quatro) anos,

mediante chapa conjunta com a Diretoria Executiva.

§2" - O Presidente do Conselho Administrativo será eleito entre seus pares, sendo vedado ao presidente da ACIP

concoÍrer a0 cargo.

Art. 30 - Compete ao Conselho Administrativo

L promover e divulgar a ACIP em sua região;

ll. representar, quando designado, a Diretoria Executiva da ACIP em sua região

SEçÃO U
DO CONSELHO FISCAL

Art. 31 - O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros efetivos e suplentes, eleitos em reunião da

Assembleia

Parágraío único 0 Presidente do Conselho Fiscal será escolhido por seus membros na reunra0

Rua Chafic Murad, 712 - Bento Ferreira - Vitóría/ES CEP 29.050-660 .279tOO01-20
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Art. 32 - Compete ao Conselho Fiscal:

t.

il.

ilt.

fiscalizar a gesEo financeira da ACIP;

examinar os livros e documentos da entidade;

emitir parecer sobre os relatórios e demonstnativos das contas anuais da ACIP, assinado por todos os

membros da Diretoria Executiva e por contabilista legalmente habilitado.

PaÉgnafu único - As delibera$es do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos

CAP|TULO V

ELErçÔES

Art. 33 - As elei$es pam renovação dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Administnativo e do

Conselho Fiscal serão realizadas de 04 (quatro)em 04 (quatro) anos, de forma simultânea, até o mês de abrildo

ano eleitoral, em Assembleia Geral Ordinária, pelo voto direto e secreto, considerando-se eleihs as chapas que

obtiverem o maior número de votos.

sEçÃo I

ELErçÃO DOS MEMBROS

Art. 34 - As eleições de que trata o artigo anterior seÉo realizadas em conformidade com o descrito no art. 23,

aft.29eoart.31;

Art. 35 - DeveÉ ser constituida uma comissão organizadora das eleipes a ser disciplinada através de

Resoluçã0, composta por no minimo 03 (três) membros.

sEçÃo il
ELEITOR

Art. 36 - E eleitor o representante máximo da entidade filiada ou pessoa por ele indicada, por meio de procuraçã0,

que na data da eleição estiver em dia e em pleno gozo dos direitos sociais conferidos no Estatuto.

sEçÂo ilr

CANDIDATURAS INELEGIBILIDADES E INVESTIDURA

Art. 37 - A elegibilidade do candidato observaÉ o disposto no artigo

Art. 38 - Será inelegíveltodo representante da Entidade filiada
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Tiver suas mntas reprovadas relativas ao exercício de cargo na ACIP;

Tiver faltado a 3 (três) Assembleias consecutivas ou a 05 (cinco) altemadas, sem justificativas;

Tiver sido condenado por crime doloso enquanto persistir o efeito da pena, desde que tnansitado em

julgado a sentença condenatória.

sEçÃo u
coNvocAcÃo ons ELErçÕEs

Art. 39 - As elei@es serão convocadas por Edital publicado no site da ACIP, coneio eletrônico e redes sociais às

Íiliadas com antecedência máxima de 90 (noventa) dias e mínima de 30 (trinta) dias que antecederem o mês de

abril.

§1" - 0 Edihl de Convoca@o das eleiçoes deverá conter obrigatoriamente:

a) Data, horário e localde votação;

b) Pnazo para registro de chapas e candidatunas individuais;

c) HoÉrio de funcionamento da secretaria;

d) Datas, hoÉrios, locais das segunda e terceina convocação caso não atingido o quórum na primeira e

segunda, bem como a nova eleição em caso de empate entre as chapas mais votadas.

CAPhULO Vt

DO EXERC|CTo SOCTAL

Art. 40 - 0 exercíc'ro social terá a dunação de um ano, iniciando-se em 1o de janeiro e terminando em 31 de

dezembro de cada ano.

Art. 41 - Ao final de cada exercicio social, a Diretoria Executiva elaborará com base na escritunação contábil,

relatórios e demonstnativos legais das contas anuais da ACIP, bem como uma discriminação das origens e

aplicaçoes dos recursos.

CAPiTULO VIt

DAS D|SPOSTçÕES GERATS, FTNATS E TRANSIToRIAS

AÍt.42 - O mandato dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal da

ACIP sena de M (quatro)anos.

AssocrÂÇÃo caPrxÂBA oos
rNsrrruros oE PREvroÊNcr^

§ 1o - Em caráter excepcional e transitório o mandado para os cargos de Diretoria Executiva, Conselho

e Conselho Fiscal ocupados nas eleições ano de 2023 terão dunação anos. As

uentes observarão o pÊzo listado no
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3

e

email: adm inistrativo@acip-es.org.br site: www.acip-es.org.br
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OACIP
ASSOCTAçÂO CAPTXAEA OOS
INSTITUTOS DE PRE\,IOêNCIA

§ 2" - Perderá o cargo o membro do Conselho Administnativo e ou do Conselho Fiscal que hltar, sem justificaüva

prévia, a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) altemadas, sendo seu cargo declarado vago para

preenchimento pela Diretoria Executiva conforme o disposto neste estatuto.

Art. 43 - Os casos não previstos neste Eshtuto serâo resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad reêrendum" da

Assembleia Geral.

Art.44 - O Presidente providenciará o registro de toda alteração que houver no Estatuto da ACIP

Art. 45 - Fica eleito o Foro de Vitoria - Comarca da Capital- Estado do Espírito Santo, para dirimir quaiquer

dúvidas oriundas do presente Estatuto.

Art. 46 - Os membros do Conselho fiscal, bem como da Diretoria da ACIP não são responsáveis pelas obrigaçoes

contr:aíCas em virtude de ato de gestã0, poÉm responderão civil e criminalmente pelos prejuizos que causarem

com violação da Lei, Deste Estafuto e do Regimento interno.

Art. 47 - Este Estatuto entra em data de sua aprovação, sendo que as altenaçoes referentes à

composi$o dos órgãos d

/ ES, 15 de dezembro de 2022

T

AN SAID

Secretário da ACIP
E

Lrl

Pl
Tesoureina da ACIP

Rua Chafic Murad, 712 - Bento Ferreira - Vitória/ES CEP 29.050-660 CNPJ 03.051 .27910001-20
email: administrativo@acip-es.org.br site: www.acip-es.org.br
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MARQUES

no 12

AC

serão efetivadas a partir das próximas eleiçoes genais.

M
LORAIG FAR{N ZAVARTSE
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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CARTÓR|O DO REGTSTRO CtVtL DAS PESSOAS NATUBAIS E PESSOAS JURíD|CAS E
TABELIONATO DE NOTAS DA íE ZONA DO JUíZO DE VlTóRlA DA COMARCA DA CAPITAL

Rodrigo§arloÂntonio

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURíDICA
REGTSTRO PARA F|NS DE PUBL|C|DADE E EFICÁC|A EM RELAçÃO A

TERCEIROS

no í3897

Certifico e dou fé que o documento anexo, contendo 28 (vinte e oito) páginas, protocolado sob
o número 101587 em data de 2510112023, foi averbado às folhas 280 do livro A-340 nesta
Serventia, referente a 174 averbação da Ata de Assembleia Geral Extraordinaria, datada de 15
de dezembro de 2022 da AclP - AssochçÃo cAPtxABA Dos INSTITUTOS DE
PREUDÊNCIA, com ato constitutivo registrado sob o número í3897 do livro A-16.

fevereiro de 2023

Pandolfi
Escrevente Autorizada

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Selo Dgital de Fiscalizaçâo

02466 1 .RCÍ1220 5. 1 0784

Emolumentos: 527,88 Enoargos: 158,93 Total: 686,81

Consulte autenticidade em www.ties.ius.br

A imagem desta ceÉidão encontra-se digitalizada, possibilitando a sua impressão a
qualquer tempo. (Art. í21 DA Lei 60í5173)
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Matriz
Av. Nossa Senhora da Penha, no 555
Santa Lucia - Vitória - ES - Cep: 29.056-250
Tel.: (27) 2124-9500

, ES, 16

Substitutos:
Romulo Alves da Motta Neto
Rita de Cássia Pandolfi
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