
                                                              ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO 
                                                              www.associacaodogatomineiro.com.br 
                                                           contato@associacaodogatomineiro.com.br 

Página 1 de 11 

ESTATUTO SOCIAL 
 

ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO 

 
CAPITULO I 

Da Denominação, Sede, Finalidade e Duração. 
 

Art. 1º - A ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO, é uma associação, sem fins lucrativos, fundada 
em 07 de Outubro de 2013, com sede e foro na Rua Trifana, 643 casa, no bairro Serra, CEP 30210-
570 na Cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais. O prazo de duração é indeterminado. 
 
Art. 2º - A ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO tem por finalidade, o desenvolvimento, o 
estimulo à criação e a divulgação dos gatos de raça, no Estado de Minas Gerais e eventualmente no 
Brasil e no exterior. 
 
§ Único - Para o desenvolvimento de suas atividades fins poderá desenvolver atividades meios, 
direta ou indiretamente, direcionadas as suas necessidades humanas e divulgação das raças, tais 
como: palestras, instruções de deveres e direitos, roupas e acessórios, cruzamentos autorizados, 
banco de filhotes e para tanto promoverá: 
a) A regulamentação e fiscalização de todos os assuntos pertinentes à criação de gatos de raça, tais 
como: criação, exibição, competição, concursos, publicidades; 
b) A divulgação da história, criação, fomento e qualidade das raças; 
c) As publicações necessárias à promoção e divulgação das raças; 
d) Exposições, congressos sob seu patrocínio ou realizado por entidade similar, legalmente 
constituída e habilitada para essa atividade; 
e) O intercâmbio com entidades congêneres, nacionais ou estrangeiras, que visem o mesmo objetivo; 
f) A colaboração com os poderes públicos, na resolução de problemas regionais e ou nacionais 
relacionados com a criação de felinos, de todas as raças aceitas por entidade à qual a associação será 
filiada, objetivando sempre a defesa dos interesses do criatório regional e ou nacional; 
g) A defesa dos interesses dos criadores e/ou proprietários dos gatos de raça que forem associados a 
ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO; 
h) A expedição de selo de qualidade de criação, amparado por profissional da área de Medicina 
Veterinária; 
i) O cadastro de gatos dos associados e futuras ninhadas que serão documentados por meio de Stud 
Book. 
 

CAPITULO II 
 

Dos Associados 
 
Art. 3º - Há quatro categorias de associados: 
a) fundadores; 
b) contribuintes; 
c) remidos; e 
d) beneméritos. 
 
Art. 4º - Associados Fundadores: são todos os associados que assinaram a ata de criação e instalação 
do dia 05/10/2013; 
 
Art. 5º - Associados Contribuintes: são todos os associados, pessoas físicas ou jurídicas, legalmente 
constituídas, residentes e domiciliadas no país ou no exterior, que pagarem a anuidade e que sejam 
aprovados nos termos deste estatuto; 



                                                              ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO 
                                                              www.associacaodogatomineiro.com.br 
                                                           contato@associacaodogatomineiro.com.br 

Página 2 de 11 

 
Art. 6º - Associados Remidos: são todos os associados que contribuírem de uma só vez, com o valor 
correspondente a 20 (vinte) anuidades, e que sejam aprovados nos termos deste estatuto; 
 
Art.7º - Associados Beneméritos: são todos aqueles, entidades ou cidadãos, associados ou não, que 
tenham prestado relevantes serviços a ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO ou que tenham feito 
doação de bens ou valores, apreciáveis e significativos; 
 
§ Primeiro: Os associados remidos e beneméritos são isentos do pagamento de anuidades, porém 
devem arcar com as demais taxas e/ou emolumentos por serviços prestados. 
 
§ Segundo: Os associados remidos limitar-se-ão à 10% (dez) por cento do Quadro Social. 
 
§ Terceiro: A proposta de associado benemérito será feita pela Diretoria, e submetida ao parecer do 
Conselho Fiscal, e esta será deliberada em Assembléia Geral Extraordinária; 
 
Art. 8º - A admissão de associado será proposta por associado, em situação regular, e submetido à 
Diretoria, que poderá rejeitá-la, sendo obrigada a dar os motivos da rejeição; 
 
§ Único - No caso de ser rejeitada a proposta, somente poderá ser reapresentada, decorridos 180 
(cento e oitenta) dias da data, e será submetida e deliberada em Assembléia Geral Extraordinária, e 
em sendo rejeitada, não poderá mais ser reapresentada. 
 
Art. 9º - Os não associados que participarem de eventos promovidos ou patrocinados pela 
ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO, ou solicitarem seus serviços terão que, obrigatoriamente 
sujeitar-se aos termos do Estatuto Social e dos regulamentos em vigor. 
 

CAPITULO III 
 

Dos Direitos e Obrigações dos Associados 
 

Seção I – Dos Direitos 
 
Art. 10º - São direitos dos associados: 
a) usufruir de todos os serviços e benefícios existentes ou que venham a ser estabelecidos; 
b) participar de comissões, por indicação da Diretoria; 
c) participar dos eventos e/ou festividades, que a ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO venha a 
promover ou participar, tais como: exposição, competição, concurso, congresso, e outros, 
inscrevendo os animais de sua propriedade e concorrendo aos prêmios e troféus ofertados, mediante 
o pagamento das respectivas taxas, desde que atendidos os regulamentos específicos; 
d) freqüentar a sede social, se convidado; 
e) solicitar demissão do Quadro Social, por escrito, a qualquer momento, porém, continuará como 
responsável por todos os débitos contraídos junto à associação; 
f) ser readmitido no Quadro Social fica sob aprovação da maioria em Assembléia Extraordinária 
desde que haja alguma reclamação anterior ou ferimento a artigo em estatuto não sendo necessária 
nenhuma justificativa para com relação à admissão ou não, caso não haja reclamação anterior ou 
ferimento a estatuto será readmitido automaticamente com o simples pagamento da anuidade, 
referente ao ano em pauta, desde que não existam outras restrições de ordem estatutária ou 
regulamentar que possam vir cancelar a readmissão, bem como outros débitos de taxas e 
emolumentos anteriores; 
g) gozar de todas as vantagens que lhe serão concedidas por este Estatuto Social e regulamentos; 
h) propor a admissão de associado; 
i) participar de assembléias gerais, discutindo, votando e sendo votado, quando apto as matérias 
objeto da convocação. 
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Art. 11º - Os direitos conferidos aos associados são pessoais, intransmissíveis e indelegáveis, não 
podendo ser objeto de sucessão. 
 
§ Único - Quando o associado for pessoa jurídica, os direitos sociais, inclusive o de voto nas 
Assembléias Gerais serão exercidos pelo seu representante legal, devidamente habilitado junto a 
Associação para tais fins. 
 
Art. 12º - Para concorrer a qualquer cargo eletivo, é necessário que o associado seja pessoa física. 
 
§ Único - No caso de pessoa jurídica, será facultado ao sócio cotista ou acionista, tornar-se associado 
pessoa física, e sub-rogar-se contando o período na qualidade de associado pessoa jurídica, para fins 
eletivos. 
 
Art. 13º - São direitos somente do associado fundador ou benemérito, ser votado para os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente nos termos e condições dos Artigos 26 e 29. 
 
Art. 14º - São direitos dos associados contribuintes, remidos e beneméritos: 
a) ao atingir a idade de 21 (vinte e um) anos, ser votado para os cargos do Conselho Fiscal, nos 
termos e condições do Artigo 26; 
b) ao completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, ser votado para os cargos de diretoria, nos termos e 
condições do Artigo 29. 
 
Art. 15º - Somente o associado quite com a Associação, poderá gozar dos direitos previstos nos 
artigos 10, 11, 13 e 14; e para exercer os direitos contidos no artigo 14 é necessário 2 (dois) anos 
consecutivos como associado. 
 

Seção II – Das Obrigações 
 
Art. 16º - São obrigações dos associados em geral: 
a) cumprir e respeitar fielmente o Estatuto Social e os Regulamentos da Associação, assim como, à 
resoluções emanadas de seus vários órgãos; 
b) contribuir com a anuidade estipulada pela Diretoria, bem como, pagar os emolumentos, multas, 
taxas e despesas de sua responsabilidade, nos prazos previstos; 
c) procurar divulgar, por meios lícitos, o desenvolvimento dos gatos de raça; 
d) resguardar o bom nome da Associação e zelar pelo seu patrimônio; 
e) acatar, sem qualquer contestação pública, as decisões dos Juizes brasileiros ou estrangeiros, que 
julgarem as competições e/ou exposições dos gatos de raça; 
f) manter o seu cadastro social devidamente atualizado, comunicando por escrito qualquer alteração, 
principalmente mudança de endereço; 
g) proceder socialmente, segundo os princípios da moral, ética, civilidade e solidariedade humana; 
h) levar ao conhecimento da Diretoria, por escrito, toda e qualquer irregularidade de que tenha 
conhecimento; 
i) aceitar e exercer, salvo justo motivo, os cargos e funções para os quais forem eleitos ou nomeados; 
j) cadastrar os gatos de sua propriedade bem como as futuras ninhadas para fins de registro no Stud 
Book. 
h) também cumprir as regras estatutárias da federação a qual a ASSOCIAÇÃO DO GATO 
MINEIRO pertença. 
 

CAPITULO IV 
 

Das Infrações e Penalidades – Do Processo Administrativo 
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Seção I – Das Infrações e Penalidades 
 
Art. 17º - São consideradas infrações de natureza grave; 
a) conduta anti-desportiva, durante as exposições, concursos e competições; desrespeito aos Juízes 
Oficiais de qualquer Associação, quando no exercício de suas funções; 
b) anunciar ou inscrever animal com nome diverso do que consta no registro do Stud Book da 
ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO ou seu pedigree registrado em Federação oficial; 
c) apresentar como registrado na ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO, animal que não tenha sido 
ou declarar incorretamente o seu grau de sangue; 
d) fazer alterações de qualquer natureza, no Certificado de Registro emitido por órgão competente e 
no Stud Book da ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO; 
e) autorizar a aplicação ou uso, em qualquer animal de sua propriedade, de toda e qualquer 
substância considerada “dopping” nos regulamentos da ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO e na 
legislação vigente; 
f) qualquer inobservância ao Estatuto Social, regulamentos e/ou resoluções dos demais órgãos 
diretivos; 
g) desrespeitar a qualquer membro da Diretoria, do Conselho Fiscal, das comissões ou qualquer 
funcionário da ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO, no exercício de suas funções; 
h) anunciar ou publicar informações inverídicas em qualquer meio de comunicação. 
i) abusos, exploração excessiva e maus tratos a gatos que estejam descritos em estatutos de 
Federação Oficial. 
 
Art. 18º - As infrações serão apuradas, em Processo Administrativo, conduzido pela Diretoria ou por 
comissão, por ela designada, e punidas segundo sua gravidade, nos termos deste Estatuto Social e 
Regulamentos, com as seguintes sanções: 
a) advertência simples e verbal; 
b) advertência por escrito; 
c) advertência por escrito e com publicidade; 
d) suspensão parcial dos direitos sociais; 
e) suspensão total dos direitos sociais; 
f) inativação do quadro social, por falta de pagamento; 
g) expulsão do quadro social. 
 

Seção II – Do Processo Administrativo 
 
Art. 19º - A Diretoria ou Comissão por ela designada, dará início ao competente Processo 
Administrativo, colhendo as provas e informações necessárias ao contraditório, ouvindo as partes 
interessadas, e depois de devidamente instruído, o Processo irá a julgamento, na primeira reunião da 
Diretoria, que deliberará, pela aplicação de pena prevista ou arquivamento do feito. 
 
Art. 20º - Ao associado punido em face de Processo Administrativo, será assegurado o pleno direito 
de defesa, que deverá ser exercido no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da 
respectiva notificação, considerando-se esta como válida, mediante o aviso de recebimento da 
correspondência enviada ao associado, para o último endereço, fornecido pelo mesmo, à Secretaria 
da ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO. 
 
§ Primeiro - Ao associado punido com base nas letras “a” a “f” do artigo 18, ficará assegurado o 
direito de interpor recurso, em instância final, ao Conselho Fiscal, que o julgará na primeira reunião, 
depois de seu recebimento. 
 
§ Segundo - Ao associado punido com base na letra “g” do Artigo 18, ficará assegurado o direito de 
interpor recurso, em instância intermediaria, ao Conselho Fiscal no prazo estipulado no artigo 20, e 
em instância final à Assembléia Geral, que deverá ser convocada no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, da data do recebimento do recurso pelo Conselho Fiscal. 
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Art. 21º - Todos os recursos interpostos terão o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. 
 
Art. 22º - O associado que não pagar a anuidade no prazo estabelecido, perderá automaticamente os 
seus direitos sociais, e pagará pelos serviços prestados, na mesma condição dos não associados, até o 
restabelecimento dos seus direitos sociais, caso venha a pagar a anuidade vigente. 
 
§ Primeiro - O associado ou não associado que se encontrar em debito junto a Tesouraria, não terá 
direito à prestação de serviços, enquanto não for liquidado o seu respectivo valor com devidas 
correções monetárias e/ou juros a serem aplicados. 
 
§ Segundo - O associado que permanecer com débito vencido, junto a Tesouraria, por período 
superior a 90 (noventa) dias, será automaticamente eliminado do quadro social, e ficará sem direito 
aos serviços prestados pela Associação, até que regularize sua situação, mediante o pagamento total 
do debito vencido, alem de multas, devidamente atualizados por índices oficiais e sua reintegração 
dar-se-á nos termos deste Estatuto Social. 
 
§ Terceiro - Os membros da Diretoria, e do Conselho Fiscal, perderão automaticamente os seus 
mandatos, no caso de inadimplência por período superior a 90 (noventa) dias, desde que não 
apresentem justificativas que sejam aceitas por seus pares. 
 
Art. 23º - Ao associado punido com qualquer uma das penalidades previstas nas letras “e” a “g” do 
Artigo 18, ficará vedado o direito de concorrer a qualquer cargo eletivo da ASSOCIAÇÃO DO 
GATO MINEIRO, pelo prazo de 10 (dez) anos. 
 
§ Único - Todo e qualquer membro eleito da Diretoria ou do Conselho Fiscal, que perder o mandato 
em face de ausências não justificadas, às respectivas reuniões, ficará vedado o direito de concorrer a 
qualquer cargo eletivo da Associação na gestão subseqüente. 
 

CAPITULO V 
 

Da Administração Social 
 

Seção I 
Da Administração 

 
Art. 24º - O exercício social e fiscal coincide com o ano civil, ou seja, de 01 de Janeiro a 3l de 
Dezembro. 
 
Art. 25º - São órgãos de administração: 
a) o Conselho Fiscal; 
b) a Diretoria. 
 
§ Primeiro - O mandato dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria é de 2 (dois) anos, 
estendendo-se até a posse de seus sucessores legalmente eleitos. 
 
§ Segundo - As reuniões do Conselho Fiscal e da Diretoria, de que cogitam os § 1º do artigo 28 e do 
§ 1º do artigo 30, poderão realizar-se conjuntamente. 
 

Seção II 
 

Do Conselho Fiscal 
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Art. 26º - O Conselho Fiscal é constituído por: Conselheiros Diretor-Nato e por até 10 (dez) 
membros, eleitos em assembléia geral ordinária, dentre os associados no gozo de seus direitos. 
 
§ Único - Todo ex-presidente, é considerado Conselheiro Diretor-Nato, e terá assento vitalício no 
Conselho Fiscal, desde que em dia com suas obrigações estatutárias. 
 
Art. 27º - Compete ao Conselho Fiscal: 
a) manifestar-se sobre todos os assuntos de interesse da associação; 
b) discutir sugestões apresentadas pela Diretoria ou por associados e deliberar sobre elas; 
c) zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto, por parte dos associados ou por parte da 
Diretoria; 
d) tomar conhecimento, na reunião do mês de fevereiro, do relatório apresentado pela Diretoria e 
deliberar sobre as contas do exercício findo, para oportuna manifestação da assembléia geral; 
e) receber, discutir e votar, na reunião do mês de dezembro, a previsão orçamentária para o exercício 
seguinte; 
f) autorizar a Diretoria a contrair obrigações que não se enquadrem no limite da previsão 
orçamentária anual; 
g) autorizar a Diretoria a comprar, alienar, onerar e locar bens imóveis; 
h) apreciar em reunião, aprovando-os ou não, os balancetes da Tesouraria referentes ao mês anterior, 
determinando as providências que julgar necessárias; 
i) conceder títulos de associados beneméritos, mediante deliberação da Assembléia Geral 
Extraordinária; 
j) apreciar em grau de recurso voluntário as penas impostas pela Diretoria e aplicar as de exclusão, 
atendido o disposto nos §§ Primeiro e Segundo do Artigo 20. 
k) discutir as propostas de alteração dos Estatutos Sociais e submetê-las, se aprovadas, à Assembléia 
Geral; 
l) propor à Assembléia Geral, constituída e instalada na forma prevista na letra “f” do artigo 42, a 
dissolução da Associação, se verificar a impossibilidade de consecução dos seus fins; 
m) indicar, na reunião do mês de dezembro, os Conselheiros inelegíveis, de acordo com o § - Único 
do artigo 23. 
 
§ Primeiro - O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que necessário, independentemente de 
convocação, podendo ser convocado extraordinariamente pelo Presidente da Associação ou por 3 
(três) Conselheiros, pelo menos. 
 
§ Segundo - O Conselho funcionará com a presença mínima de 4 (quatro) de seus integrantes, e suas 
resoluções deverão ser tomadas por 3 (três) votos concordes, pelo menos, salvo nos casos das letras 
“d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, em que somente poderá decidir pela maioria absoluta de 
seus membros. 
 

Seção III 
 

Da Diretoria 
 
Art. 28º - A Diretoria compõem-se de 6 (seis) membros, eleitos em Assembléia Geral Ordinária, 
dentre os associados no gozo de seus direitos, a saber: 
a) Presidente; 
b) Vice-Presidente; 
c) Secretário Oficial; 
d) Secretário Suplente; 
e) Tesoureiro Oficial; 
f) Tesoureiro Suplente. 
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Art. 29º - Compete a Diretoria administrar os bens e serviços da Associação, obedecendo às 
seguintes normas: 
a) cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias, bem como as deliberações da Assembléia 
Geral, quando conformes à Lei e ao Estatuto Social; 
b) elaborar e apresentar ao Conselho Fiscal: 
1 – até a reunião do mês de dezembro, a previsão orçamentária para o exercício seguinte; 
2 – até o dia 15 de Janeiro, relatório circunstanciado de suas atividades, balanço e prestação de 
contas do exercício findo; 
c) decidir sobre admissões de associados e propor ao Conselho Fiscal concessão de titulo de 
associado remido ou benemérito; 
d) advertir, censurar ou suspender associados, propor sua exclusão e eliminar o que se atrasar no 
pagamento das contribuições devidas; 
e) responder às solicitações dos associados, feitas por escrito; 
f) aprovar as tabelas de preços dos serviços prestados pela Associação e fixar as contribuições e 
taxas; 
g) estabelecer relações com entidades representativas da classe; 
h) estudar e propor medidas de caráter administrativo, financeiro e econômico; 
i) criar, supervisionar e extinguir departamentos, nomeando e dispensando seus responsáveis; 
j) proceder ao reajuste dos vencimentos de empregados, solicitando verba ao Conselho Fiscal para 
pagamento de indenizações acaso devidas, quando não previstas no orçamento; 
k) designar membros do Conselho Fiscal para assessorar a Diretoria; 
 
§ Primeiro - A Diretoria reunir-se-á sempre que for convocada pelo Presidente, decidindo por 
maioria absoluta. 
 
§ Segundo - O Diretor que faltar a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas da Diretoria, sem justo 
motivo, perderá, automaticamente, o cargo. 
 
Art. 30º - Compete ao Presidente: 
a) representar a Associação, em juízo ou fora dele; 
b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
c) convocar e presidir as Assembléias Gerais, tanto ordinárias como extraordinárias; 
d) dar posse aos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria; 
e) assinar com o 1º Secretário as atas de reuniões do Conselho Fiscal e da Diretoria; 
f) assinar com o 1º Tesoureiro os contratos que obriguem a Associação e quaisquer ordens de 
movimentação dos fundos sociais, inclusive cheques ou levantamentos de depósitos e qualquer 
espécie de títulos, cauções, ordens de pagamento, previsões orçamentárias, balanços, balancetes e 
relatórios financeiros; 
g) elaborar o relatório anual e submetê-lo à aprovação da Diretoria, antes de sua apresentação ao 
Conselho Fiscal; 
h) exclusivamente, divulgar a opinião da Associação sobre assuntos de qualquer natureza, sendo de 
sua competência e responsabilidade a assessoria de imprensa; 
i) despachar o expediente bem como assinar os ofícios, comunicações, representações e papéis 
dirigidos às autoridades e que não sejam de mero expediente; 
j) abrir, rubricar e encerrar os livros da Secretária e da Tesouraria; 
k) delegar ao Vice-Presidente, 1º Secretário ou ao 1º Tesoureiro, quando necessário, as atribuições 
previstas nas letras “g”, “h” e “i”; 
l) nomear delegados ou representantes da Associação, para solenidades, congressos ou o que for 
necessário; 
m) propor à Diretoria a nomeação de comissões ou associados que se encarreguem de relatar 
assuntos que demandem estudo mais acurado; 
n) devidamente autorizado pelo Conselho Fiscal, no caso do artigo 27, letras “f” e “g”, contrair 
obrigações, transigir, renunciar a direitos, dispor do patrimônio social ou por qualquer outra forma 
onerá-lo. 
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Art. 31° - O Vice-Presidente substitui o Presidente, nos casos de impedimento ou licença, e sucede-
lhe, no de vaga. 
 
§ Único - Compete ao Vice-Presidente auxiliar o Presidente, desempenhando as funções que este lhe 
cometer. 
 
Art. 32º - Compete ao 1º Secretário: 
a) superintender os trabalhos da Secretaria, da sede social e dos diversos departamentos, propondo à 
Diretoria as providências administrativas e disciplinares necessárias à sua eficiente organização; 
b) elaborar, promover e supervisionar a área mercadológica; 
c) redigir e assinar a correspondência; 
d) organizar a pauta e a ordem do dia das reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
e) responsabilizar-se pela guarda do arquivo da Secretaria, mantendo-o em ordem e em dia; 
f) lavrar as atas das reuniões da Diretoria do Conselho Fiscal e das Assembléias Gerais; 
3 g) proceder à leitura das atas e papéis do expediente, nas reuniões da Diretoria e do Conselho 
Fiscal, bem como nas Assembléias Gerais; 
h) substituir o Vice-Presidente nos casos de licença ou impedimento; 
i) fornecer ao Presidente todos os dados referentes à Secretaria, a fim de que possa elaborar o 
relatório anual; 
j) admitir e demitir empregados “ad-referendum” da Diretoria, bem como conceder-lhes férias e 
licenças; 
 
Art. 33º - Compete ao 2º Secretário; 
a) auxiliar o 1º Secretário, substituindo-o provisoriamente, nos seus impedimentos e faltas, e 
sucedendo-lhe no caso de vaga; 
b) substituir o 2º Tesoureiro nos seus impedimentos ocasionais; 
 
Art. 34º - Compete ao 1º Tesoureiro: 
a) superintender a arrecadação e a guarda de todos os valores pertencentes à Associação; 
b) administrar o recebimento das contribuições, donativos ou rendas devidas à Associação, 
determinando seu depósito em conta desta, semanalmente, em estabelecimentos bancários escolhidos 
pela Diretoria; 
c) movimentar os fundos sociais com o Presidente, na forma do artigo 30, letra “e”, 
d) pagar as despesas da Associação quando devidamente autorizado; 
e) responsabilizar-se pela escrituração dos livros de contabilidade, mantendo-os, bem como os dados 
contábeis, em ordem e em dia; 
f) elaborar o balancete para ser entregue ao Conselho Fiscal, a tempo de ser apreciado, de acordo 
com o artigo 27, letra “h”; 
g) prestar ao Presidente, ao Conselho Fiscal e às Assembléias Gerais as informações de caráter 
financeiro que lhe forem solicitadas; 
h) realizar as compras e as vendas autorizadas; 
i) encaminhar o balanço anual da Associação, na primeira quinzena de janeiro, à consideração da 
Diretoria, para os fins previstos no artigo 29, letra “b”, inciso 2. 
 
Art. 35º - Compete ao 2º Tesoureiro: 
a) substituir o 1º Tesoureiro nos casos de impedimento ou licença, e sucedê-lo, no de vaga; 
b) auxiliar o 1º Tesoureiro, desempenhando as funções que este lhe cometer; 
 
Art. 36º - Pelo pagamento de despesas não aprovadas pelo Conselho Fiscal, ou não previstas no 
orçamento anual, responde pessoalmente o 1º Tesoureiro, solidariamente com o Presidente, se este 
as houver autorizado. 
 

CAPITULO V 
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Das Assembléias Gerais – Das Eleições 
 

Seção I 
Assembléias Gerais 

 
Art. 37º - Anualmente, até 31 de Janeiro, haverá uma Assembléia Geral Ordinária para leitura do 
relatório anual, apreciação e deliberação da prestação de contas e do balanço referente ao exercício 
findo. 
 
§ Único - de 2 (dois) em 2 (dois) anos, a Assembléia Geral Ordinária, alem do disposto no caput 
deste artigo, será convocada no mês de Dezembro e elegerá os membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal. 
 
Art. 38º - As Assembléias Gerais Extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, seja por 
deliberação própria, ou por determinação da maioria absoluta dos membros do Conselho Fiscal, ou 
por um quinto (1/5º) dos associados, sem restrições estatutárias, ou regulamentares, nos termos do 
artigo 60, do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10/01/2002). 
 
§ - Único - A Assembléia Geral Extraordinária somente poderá deliberar sobre os assuntos expressa 
e claramente mencionados na convocação. 
 
Art. 39º - As Assembléias serão convocadas por Edital, afixado na sede da Associação, e ou por 
outros meios de comunicação disponíveis, inclusive por e-mail, com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias. 
 
Art. 40º - A Assembléia Geral, ordinária ou extraordinária, instala-se e delibera validamente, em 
primeira convocação com a presença mínima de metade mais um dos associados, com direito a voto, 
e em segunda convocação, uma (1) hora depois com qualquer número de associados presentes, salvo 
nos casos previstos neste Estatuto Social e na legislação vigente. 
 
Art. 41º - Compete privativamente à Assembléia Geral; 
a) eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e, no caso de vacância, seus substitutos; 
b) apreciar o relatório da Diretoria e aprovar ou não a prestação de contas e o balanço referente ao 
exercício anterior; 
c) demitir os que ocuparem cargos de eleição, sempre que os interesses sociais o exigirem; 
d) revogar as resoluções do Conselho Fiscal ou da Diretoria, que reputar nocivas aos interesses da 
Associação; 
e) alterar o Estatuto Social, mediante parecer favorável do Conselho Fiscal; 
f) deliberar a dissolução da Associação, se houver prévio parecer do Conselho Fiscal, competindo 
única e exclusivamente aos associados fundadores, decidir sobre a matéria e o destino do acervo 
social. 
 
§ Único - As decisões da Assembléia Geral serão tomadas por maioria simples dos associados 
presentes, salvo as das letras “c”, “d”, “e” e “f”, que exigirão, ainda, o voto de 4/5 (quatro quintos) 
dos associados fundadores, sem restrições estatutárias. 
 

Seção II 
Das Eleições 

 
Art. 42º - Somente poderão candidatar-se às eleições, associados que preencham as condições dos 
artigos 13 e 14. 
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Art. 43º - Será obrigatório o registro prévio dos candidatos na Secretaria da Associação, com 15 
(quinze) dias de antecedência da data da realização da eleição. 
 
Art. 44º - As eleições serão realizadas por escrutínio secreto, vedado os votos por procuração ou por 
correspondência, considerando-se eleitos os mais votados, devendo primeira e obrigatoriamente ser 
eleitos os membros da Diretoria. 
 

CAPITULO VI 
 

Das Associações 
 
Art. 45º - A ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO, desde que respeitadas suas normas, estatuto e 
regulamentos, poderá reconhecer entidades que se dedicam ao fomento da criação dos gatos de raça, 
e a promoção de suas atividades esportivas. 
 
§ Único - Os diretores e ou dirigentes de entidades, reconhecidas pela ASSOCIAÇÃO DO GATO 
MINEIRO, terão que obrigatoriamente serem associados desta, e terão de se encontrarem em 
absoluta situação de regularidade. 
 

CAPITULO VII 
 

Das Fontes de Recurso 
 
Art. 46º - A fonte de receita da Associação constitui-se de: 
a) contribuições dos associados; 
b) dotações, subvenções, donativos e legados; 
c) exposições e leilões; 
d) produtos de atividades meios; 
e) eventual renda de seu patrimônio; 
f) contribuições por serviços prestados aos associados. 
 

CAPITULO VIII 
 

Disposições Gerais e Finais 
 

Art. 47º - Os associados não respondem, nem solidaria, nem subsidiariamente, pelas obrigações 
assumidas pela ASSOCIAÇÃO DO GATO MINEIRO, no entanto, os membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal respondem, civil e criminalmente pelas ações, omissões, excesso de mando e 
violações do Estatuto Social e Regulamentos, limitadas às suas atribuições. 
 
Art. 48º - Os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria poderão requerer ao Presidente licença até 
o máximo de 1 (um) mês; mas novo pedido só poderá ser formulado depois de decorridos 12 (doze) 
meses. 
 
Art. 49º - A Associação é neutra e leiga, não admitindo em seu seio, discussão sobre matéria 
política, racial ou religiosa. 
 
Art. 50º - A Associação não distribuirá lucros ou vantagens pecuniárias a seus associados, nem 
remunerará os seus Diretores e Conselheiros, em razão dos cargos que exerçam. 
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Art. 51º - A Associação não se responsabiliza por quaisquer atos, declarações ou informações 
praticados ou fornecidas por membros do seu quadro associativo em seu nome ou em nome da 
associação, exceto as definidas no Artigo 30 “h”. 
 
Art. 52º - A anuidade referida na alínea “b” do Artigo 16 será paga até o dia 28 de Fevereiro de cada 
exercício, e corresponderá a no mínimo 20% (vinte) por cento do salário mínimo e no maximo a 1 
(um) salário mínimo vigente no Pais no dia 1 de Janeiro do ano em curso. 
 
§ Único - Na hipótese do associado passar a condição de inativo, nos termos da alínea “f” do Artigo 
18, alem do pagamento da anuidade atualizada do exercício em curso será devido também a razão de 
25% (vinte e cinco) por cento por exercício em atraso até o limite de 1 (uma) anuidade atualizada, 
para voltar a condição de ativo e ter restabelecido todos os direitos preconizados no artigo 10. 
 
Art. 53º - É admitida a acumulação de cargos e funções entre os membros do Conselho Fiscal e 
Diretoria. É vedada a acumulação dos cargos de Diretoria por um mesmo associado. 
 
Art. 54º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e Conselho Fiscal e referendados pela 
Assembléia Geral. 
 
Art. 55º - Este Estatuto Social entra em vigor nesta data, e deverá ser registrado em Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos, e após, distribuído cópias a todos os seus associados. 
 
 
FIM 
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