
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 

 
 O Presidente da Federação Alagoana de Futebol, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo estatuto da entidade em vigor, convoca os Clubes e Equipes filiadas para a Assembleia 
Geral Ordinária, que se realizará, no dia 30 de abril de 2021, às 10h, em primeira chamada, e às 10h30 
em segunda chamada, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

A) Conhecer o relatório das atividades administrativas e financeiras, do exercício 
de 2020, apresentadas pelo Sr. Presidente, nos termos do disposto no art. 13, 
inciso I, alínea “a” do Estatuto; 

 

B) Apreciar e julgar as contas do exercício de 2020, acompanhadas do Balanço 
financeiro e Patrimonial, instituído mediante parecer do Conselho Fiscal e dos 
Auditores Independentes, na forma do previsto nos arts. 24 e 46-A, ambos da 
Lei n.º 9.615 de 24/03/1998; 

 

C) Aprovação do orçamento do ano de 2021. 
 

Excepcionalmente, neste ano de 2021, a cerimônia de prestação de contas não poderá 
ocorrer de forma presencial como de costume, notadamente em razão da Declaração de Emergência 
em Saúde Pública de importância Internacional e Declaração da Pandemia do COVID-19 pela 
Organização Mundial de Saúde bem como dos cuidados que ainda vem sendo exigidos, inclusive com a 
decretação da proibição de aglomerações no Estado de Alagoas.   

 
  Portanto, utilizando-se de ferramentas virtuais de comunicação a fim de cumprir o 
calendário estatutário da Federação Alagoana de Futebol, INFORMA-SE que a reunião de prestação de 
contas ocorrerá por meio do aplicativo “ZOOM”, devendo todos os representantes legais dos clubes 
adquirir referido app – gratuito - a fim de poder participar da formalidade de prestação de contas do 
ano de 2020, conforme as seguintes orientações: 
 

- A primeira e segunda chamadas da reunião acontecerão nos horários acima estipulados; 
 

- Ao entrar no aplicativo ZOOM a partir do link 
https://us02web.zoom.us/j/82765529864?pwd=L3RabTRYR09aRmd2eXFlUktiYVNNUT0
9, o usuário vai clicar na ferramenta “INGRESSAR” na parte superior da tela. 
 

- Incluir “ID da Reunião”: 827 6552 9864 
 

- Incluir “Senha”: 433436 
 

- Aguardar a autorização de ingresso na reunião a ser feita pelo anfitrião (FAF).  
 

- Desligar o microfone e aguardar as instruções do Presidente da FAF para, ao depois, 
serem autorizadas as falas pelos interessados. 

 
 A reunião realizada no aplicativo “ZOOM” será gravada para fins de registro e, 
posteriormente, a ata de reunião será disponibilizada para assinatura de todos, como de costume.  

 



 
 

 

Inexistindo quorum estatutário na primeira convocação, a Assembleia Geral será instalada, 
em segunda convocação, trinta minutos após a primeira, com o mesmo objetivo, no entanto, com 
qualquer número de presentes, consoante dispõe o art. 18 do Estatuto da entidade.  

 
Todos os documentos contábeis e demonstrativos financeiros, inclusive os comprovantes 

de receitas e de despesas relativos às contas do exercício de 2020, e a proposta de orçamento para o 
ano de 2021 encontram-se arquivadas no departamento contábil da FAF, e, portanto, à inteira 
disposição dos representantes de filiados para consulta e apreciação irrestrita nos horários de plantão 
do setor neste período. 

 
Caso seja de interesse também é possível solicitar que a FAF encaminhe a documentação, 

desde que haja pedido expresso através do e-mail al.administrativo@cbf.com.br. 
 

Maceió, 19 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 

FELIPE OMENA FEIJÓ 
PRESIDENTE 
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