
ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DA FACULDADE:D;E MEDIGIN,Â VETERINÁRIA
E 200TECNIA DA UNIVERSIDADE DE $Ã0 P.AUI.0:

AEXA-FMVZ/USP

CAPITULOI

OADENOMINAÇÃOEPRAZO DE DURAÇÃO

Art. I'. A Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da

Universidade de São Paulo, também designada pela sigla AEXA-FMVZ/USP, é uma pessoa jurídica
de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n' 00.270.971/0001- 51, sem fins lucrativos e com
duração por tempo indeterminado, com registro 2' Oficio de Registro de Títulos e Documentos e Civil

de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo e foro no Município de São Paulo, SP, onde também
está sua sede, localizada na Avenida Professor Doutor Orçando Marquês de Parva, no 87, Cidade
Universitária - CEP 05508-270 - São Paulo - SP.

CAPITULOll
DOS OBJETIVOS

Art. 2'. AAEXA-FMVZ/USP tem por finalidades:

1 - promover e intensificar as relações de amizade e solidariedade entre os antigos alunos da
graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e de

pós-graduação sfdcfo senso/ e docentes diplomados em outras Instituições de Curso Superior que
tenham vínculo com a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo. ora
denominada FMVZ/USP

11 -- prestigiar as tradições. o progresso e o desenvolvimento da FMVZ/USPI
111 -- divulgar relatórios, informações de interesse da classe veterinária e fatos históricos relacionados
à FMVZ/USP e à AEXA-FMVZ/USP

IV - promover atividades sociais e culturais relacionadas com as finalidades estatutárias=

V - manter relacionamento com entidades congêneres do país e do exteriorl
VI - realizar eventos comemorativos ligados à sua história e da FMVZ USP, assim como o Encontro

anual de Turmas. preferencialmente, no primeiro sábado após o dia do médico veterínáriol

Vll -- atuar de forma participativa na semana de recepção dos calouros e na formatura das turmasl

Vlll -- promover iniciativas para dar suporte por meio de projetos direcionados aos alunos da
graduação da FMVZ-USP, preferencialmente aos ingressantes que necessitam de auxílio financeiro
para permanência e formação estudantill

IX - promover cursos de atualização e extensão universitária, simpósios e conferências. que sejam
do interesse dos seus associadosl

X - firmar, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

contratos, contratos de gestão, termos de colaboração, termos de fomento. acordos de cooperação
termos de parceria, termos de compromisso, convênios, ou recorrer a quaisquer outras formas de
colaboração relacionadas aos seus objetivost
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Parágrafo segundo - A AEXA-FMVZ/USP não participará em campanhas de interess- --''':..
partidário ou eleitorais. sob quaisquer meios ou formas. ''---'- ---'u'Doou pulluçu-
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CAPÍTULOlll

DOSASSOCIADOS

:iSl: :H :l:Bil*llU l:
Art. 7'. Além dos associados, a AEXA-FMVZ/USP poderá contar com colaboradores, tanto pessoas

físicas como jurídicas que, embora não pertençam aos quadros associativos da entidade, poderão

f



com ela colaborar para alcançar suas finalidades institucionais.'tais (:õnlo

1 -- ex-alunos diplomados no curso de Zootecnia da FMVZ/USP #o perícklÕ-de.19ê2 à -1 992:

11 - docentes oriundos de outras Instituições de Ensino Superior que exercem vínculo de docência.
de no mínimo2(dois) anos na FMVZ/USp: ' ' '~ ''l:' ':' ''r''-

111 - alunos de pós-graduação sfdcfo senso/ da FMVZ/USP, oriundos de:outras ]nititúções àc Einsino
Superíorl e

IV - pessoas que pretendam contribuir efetivamente com os projetos criados pela AEXA-FMvz/USP
em suas atividades.

Parágrafo primeiro - O ingresso como colaborador na AEXA-FMyz/usp
aprovação, pela Diretoria Executiva. de proposta do próprio interessado.

se fará mediante

Parágrafo segundo - A AEXA-FMVZ/USP poderá. por meio de Ordem Executiva emitida pela
Diretoria Executiva, instituir diferentes categorias de colaboradores e estabelecer requisitos de
ingresso e permanência, direitos e/ou benefícios.

Parágrafo terceiro - O deslizamento de colaboradores dar-se-á

deliberação da Diretoria Executiva da AEXA-FMyZ/usp.
a pedido do colaborador ou por

Parágrafo quarto - Os colaboradores pessoas jurídicas serão representados na AEXA-FMVZ/usp
por pessoa munida de poderes de representação

TITULOI

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

Art. 8'. São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais:
1 - tomar parte nas Assembleias Gerais com direito à voz e voto:

11 - recorrer à Assembleia Geral contra qualquer ato da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal:

111 - requerer a convocação de reuniões extraordinárias da Assembleia Geral, na forma deste
Estatutos e

IV - participar das atividades da AEXA-FMVZ/usp.

Art. 9'. São deveres de todos os associados

1 - cumprir as disposições estatutárias e regímentaisl
11- acatar as decisões da Diretoria Executiva:

111 -- respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral
IV - pagar as anuidades fixadas pela Assembleia Geral.

e

Parágrafo único - A Assembleia Geral poderá dispensar o pagamento de anuidades aos associados
que estejam no primeiro ano após a formatura no curso de graduação de medicina veterinária da

FMVZ/USP, aos que pagarem de uma só vez. quantia equivalente a 25 (vinte e cinco) anuidades
vigentes, àqueles que já tenham pago 35 (trinta e cinco) anuidades consecutivas ou, ainda, aos



associados com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade:qte:soiicilarcm :sua:isênçãd por
escrito.

Art. 10. Qualquer associado, garantido o direito à ampla defesa e ao c=mtradit(brio

quadros da AEXA-FMVZ/USP por violação do presente Estatuto Social- : . ':
será êxclüído dos

Parágrafo único - O mesmo se aplica aos associados que deixarem de pagar duas anuidades
podendo ser readmitido mediante quitação de seu débito perante AEXA-FMVZ/Usp.

Art. 11. Qualquer associado poderá solicitar sua exclusão dos quadros da AEXA-FMVZ/USP
mediante ofício dirigido à Diretoria Executiva

Art. 12. Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos da AEXA.
FMVZ/USP.

CAPITULOIV

DAADMINISTRAÇÃO

Art. 13. AAEXA-FMVZ/USP será administrada por:
1 - Assembleia Geral

11 - Diretoria Executivas e
111 -- Conselho Fiscal

Parágrafo primeiro - A AEXA-FMVZ/USP adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e

suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva. de benefícios e vantagens pessoais
em decorrência da participação nos processos decisórios

Parágrafo segundo - A AEXA-FMVZ/USP poderá. a seu critério. adotar um Regimento Interno que
após aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará disposições complementares do Estatuto Social e
normas de organização da Associação.

Parágrafo terceiro - Sem embargo da aprovação de um Regimento Interno. a AEXA-FMVZ/USP

também poderá disciplinar o seu funcionamento por meio de Ordens Normativas. emitidas pela
Assembleia Geral, e Ordens Executivas, emitidas pela Diretoria

Parágrafo quarto - A AEXA-FMVZ/USP também poderá adotar códigos de ética, normas e controles
de como//ar?ce, podendo, para tanto. ser utilizados parâmetros e técnicas nacionais e internacionais

no sentido de coibir a prática de quaisquer atos de corrupção no âmbito da entidade

Art. 14. A perda da qualidade de membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal. será
determinada pela Assembleia Geral, sendo admissível somente havendo justa causa. assim
reconhecida em procedimento disciplinar, quando ficar comprovado:
1- malversação ou delapidação do património sociall

11 - grave violação deste estatutos n



111 - abandono do cargo. assim considerada a ausência nãb.jlistlficadb êm:03 (trios): reuràiões

ordinárias consecutivas. sem expressa comunicação dos motivos dà ausência:'à eecreiaHà da
AEXA-FMVZ/USP;

IV - aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo qüe-exace ?18Assoüiãçãol
V - conduta duvidosa

Parágrafo primeiro - Definida a justa causa, o diretor ou conselheiro será comunicado. através de

notificação extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa prévia à Diretoria

Executiva. no prazo de 20(vinte) dias, contados do recebimento da comunicaçãol

Parágrafo segundo - Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da
apresentação de defesa, a representação será submetida à Assembleia Geral Extraordinária

devidamente convocada para esse fim. composta de associados contribuinte s em dia com suas

obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3(dois terços) dos presentes.

sendo em primeira chamada, com a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada, uma

hora após a primeira. com qualquer número de associados. onde será garantido o amplo direito de
defesa

Art. 15. Em caso renúncia de qualquer membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal. o

cargo será preenchido nos termos dos artigos 32, parágrafos segundo e terceiro. e 36, parágrafo
segundo, deste Estatuto Social.

Parágrafo primeiro - O pedido de renúncia se dará por escrito, devendo ser protocolado na
secretaria da AEXA-FMVZ/USP, a qual. no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data do
protocolo, o submeterá à deliberação da Assembleia Gerall

Parágrafo segundo - Ocorrendo renúncia çoletiva da Diretoria e Conselho Fiscal. o Presidente
renunciante, qualquer membro da Diretoría Executiva ou. em último caso, qualquer dos associados,

poderá convocar a Assembleia Geral Extraordinária. que elegerá uma comissão provisória composta
por 03 (três) membros, que administrará a entidade e fará realizar novas eleições, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da referida assembleia. Os diretores e
conselheiros eleitos, nestas condições. complementarão o mandato dos renunciantes

TITULOI

DAASSEMBLEIAGERAL

Art. 16. A Assembleia Geral constitui-se por seus associados em pleno gozo de seus direitos, cuja

função deliberativa abrangerá à tomada de decisões relativas às diretrizes e linhas gerais das ações
administrativas. financeiras e quanto ao direcionamento das políticas a serem desenvolvidas para o

exercício das finalidades propostas no artigo 2', poderá ser ordinária. quando convocada para tratar
de assuntos já previstos ou estabelecidos neste estatuto, ou poderá ser extraordinária. quando tratar
de assuntos aqui não abrangidos



Parágrafo único - Poderão participar da Assembleia Geral. :àm diràitb a:vc} é voto, todos os
associados quites com suas obrigações sociais. Também poderão participar da Assembleia Geral.
com direito a voz e sem direito a voto, os colaboradores da AEXA-FMZ;llsp. . = : : : :

Art. 17. Compete à Assembleia Geral:

1- eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal
11- decidir sobre reformas do Estatuto;

111 - destituir os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, nos termos do art. 14 deste
Estatuto Social;

IV - decidir sobre a extinção da AEXA-FMVZ/USP. nos termos do art. 44 deste Estatuto Social

V - decidir sobre a conveniência de alienar, hipotecar, permutar ou transigir sobre bens patrimoniais
daAEXA-FMVZ/uspl

VI - emitir Ordens Normativas para o funcionamento interno da AEXA-FMVZ/USP, assim como
aprovar o Regimento Interno da entidade;

Vll - criar e regulamentar departamentos, unidades administrativas. comissões e grupos de trabalho
para auxiliar na execução de projetos e atividades ou na defesa de interesses específicos da AEXA
FMVZ/USPI e

Vll - instituir e conferir títulos honoríficos, comendas. prêmios e outras honrarias às pessoas que, por
suas atividades e desempenho, contribuíram para o desenvolvimento e progresso da ciência

médico-veterinária, para a valorização dos profissionais da área médico-veterinária e/ou para a
realização das atividades e programas da AEXA-FMVZ/USP

Art. 18. A Assembleia Geral se realizará, ordinariamente, uma vez ao ano,
primeiro trimestre do ano. onde deverá

1- apreciar o relatório anual da Diretoria Executiva:

11 -- discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal
111 -- fixar o valor da anuidade para os associados.

preferencialmente no

e

Art. 19. AAssembleia Geral se realizará extraordinariamente quando convocada
1 - pelo Presidente da AEXA-FMVZ/USp;

11 -- pelo Conselho Fiscall ou

111 -- por requerimento assinado por pelo menos 1/5 (um quinto) dos associados quites com as
obrigações sociais

Art. 20. A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da
entidade. publicado no site da entidade na internet, enviado por correio eletrõnico ou outros meios. a
todos os associados, com antecedência mínima de lO(dez) dias.

Parágrafo único - Qualquer Assembleia Geral se instalará em primeira convocação com a maioria
absoluta dos associados e, em segunda convocação, decorridos 30 (trinta) minutos, com qualquer



número. As deliberações serão tomadas por maioria simpléb .(qo\: qçsê)cladc:s 5resbntbs.
' : '
salvo

exceçõesprevístasporesteestatuto. - : '. : :..' . : ~

Art. 21 . A AEXA-FMVZ/USP adotará práticas de gestão administrativàê, jie:cês$áriâ$:e: $;iflcientes

para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios b vantagens -pesscaíü' i)elos
dirigentes da entidade e seus cônjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins até terceiro
grau

TITULOll

DA ELEIÇÃO

Art. 22. O processo eleitoral para a escolha dos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal

será realizado no período máximo de 60 dias (sessenta) dias e mínimo de 30 (trinta) dias que
anteceder o término do mandato vigente, sendo convocada por edital, onde constará
obrigatoriamente:

1 - data, horário e local de votaçãol

11 - prazo de registro das chapasl

111 -- prazo de impugnação de candidaturas.

Parágrafo único -- O edital a que se refere este artigo deverá ser divulgado a partir da data de
expedição. devendo ser afixado na sua sede social e se conveniente em outros lugares de afluência

de público e ainda por correio eletrõnico, de tal forma a garantir o seu mais amplo conhecimento
pelos associados.

Art. 23. O prazo de registro de chapas será de lO (dez) dias, contados do dia seguinte da data da
expedição do Editalde convocação

Parágrafo primeiro - No requerimento de registro de chapas deverão constar os nomes dos
candidatos para todos os cargos a serem preenchidos e deverá ser dirigido ao Presidente da AEXA-
FMVZ/USP. protocolado em duas vias e assinado por um dos dirigentes.

Parágrafo segundo - Se algum candidato estiver inelegível por eventual irregularidade perante

AEXA-FMVZ/USP, o requerente do registro será notificado em dois dias para que. em igual prazo,
promova a substituição.

Art. 24. O sufrágio se dará por voto direto e secreto dos associados, por meio do sistema eletrõnico

de votação e totalização dos votos. cabendo à Diretoria Executiva definir em caráter excepcional, ser

utilizado o sistema de votação convencional, de acordo com as regras constantes no Regimento
Interno, sendo eleitos os membros da chapa inscrita, por maioria simples dos associados

Parágrafo primeiro -A eleição terá duração de 06(seis) horas, ininterruptas.

Parágrafo segundo -- Não serão admitidos votos por correspondência ou através de procuração. /D
(



Art. 25. Concluída a apuração ou processo de votação, a nova'Diíetoria Executiv%i será empóÉsada

ao cargo para início de mandato quando do término dos mandatos da atual.Diretoria Executiva

Parágrafo único - Durante o período de transição, a nova e a antiga'Direto-ia Executiva devem

envidar os melhores esforços para que haja o devido compartilhamento de informações e
documentos necessários para o exercício dos respectivos cargos

Art. 26. Concluído o processo eleitoral

Assembleias para subsequente registro.
os resultados deverão ser registrados no livro de ata de

Art. 27. O prazo para apresentação de recurso será até 24 horas após o encerramento da apuração

Art. 28. No caso de não haver registro de chapa, no prazo estabelecido no artigo 22. o Presidente da

AEXA-FMVZ/USP. cancelará a convocação da eleição e convocará a Assembleia Geral para nomear
a Junta Provisória que dirigirá a entidade a partir do termino do mandato dos membros em exercício

devendo realizar nova eleição no prazo máximo de 90(noventa) dias

Parágrafo único - A Junta Provisória será composta de 03 (três) membros. sendo um Presidente. um

Secretário e um Tesoureiro com as mesmas funções estatutárias previstas para os respectivos
titulares da Diretoria Executiva, escolhidos dentre os associados presentes na Assembleia Geral

Art. 29. As demais votações especificadas no art. 17, incisos l a V deverá seguir o estabelecido no
artigo 24 e seus parágrafos. sendo considerado aprovado por maioria simples dos associados em
Assembleia Geral.

TITULOlll
DA DIRETORIAEXECUTIVA

Art. 30. A Diretoria Executiva será constituída por Presidente, Secretário e Tesoureiro.

Parágrafo único. A AEXA-FMVZ/USP não remunera, sob qualquer forma, os cargos de sua Diretoria

Executiva e do Conselho Fiscal. bem como as atividades de seus associados, cujas atuações são
inteiramente gratuitas

Art. 31 . Compete à Diretoría Executiva

1 -- elaborar e executar o programa anual de atividadesl

11 - elaborar e apresentar para a Assembleia Geral o relatório anual e o respectivo demonstrativo
financeiro do exercício findo, acompanhado do parecer do Conselho Fiscall
111 - contratar e demitir funcionários;

IV- autorizar as despesas da entidade até o limite de caixa da AEXA-FMVZ/USp:

V - celebrar termos de parcerias. de colaboração, de fomento. convênios, contratos. acordos. entre
outros instrumentos de interesse da AEXA-FMVZ/USP



VI - autorizar a constituição de fundo patrimonial endowmenf.'fqndpe'(3ç ?çêelva; de: tbntinê;ência
e/ououtrosem proldaAEXA-FMVZ/USpl -' :': ::

Vll - regulamentar as Ordens Normativas da Assembleia Geral, quando necessário, e emitir Ordens
Executivas para disciplinar o funcionamento interno da AEXA-FMVZ/U-Sp: :é

Vlll - adotar todas e quaisquer medidas necessárias à administração .da AEXA-FIMVZ/USP.

observados os termos do presente Estatuto e o que for decidido pela Assembleia Geral.

Parágrafo único - As decisões da Díretoria Executiva deverão ser tomadas por votação atingindo
maioria simples entre seus membros constitutivos.

Art. 32. O mandato da Diretoria Executiva será de 02 (dois) anos, sendo vedada mais de uma
reeleição consecutiva nos mesmos cargos

Parágrafo primeiro - A Diretoría Executiva se reunirá trimestralmente ou extraordinariamente

sempre que convocada pelo Presidente ou pela maioria de seus membros

Parágrafo segundo -Em caso de vacância de um ou mais cargos da Diretoria Executiva, os
substitutos serão escolhidos pela Assembleia Geral, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, para
completar o mandato, cabendo. até referida eleição, ao Presidente as atribuições do cargo vago.

Parágrafo terceiro - Em caso de vacância do cargo de Presidente, as atribuições pertinentes a este
cargo serão exercidas, até a eleição de que trata o capa/f. pelo Secretário

Art. 33. Compete ao Presidente:

1 - representar atava e passivamente e assistir a AEXA-FMVZ/USP judicial e extrajudicialmentet
11 - cumprir e fazer cumprir este Estatutos

111 -- convocar e presidir a Assembleia Gerall

IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva

V - reunir- se com entidades públicas e privadas para mútua colaboração em atividades
interesse comuml

VI - substituir o Diretor-Presidente em suas faltas e impedimentos, ou em caso de vacâncial e
VI 1 -- assinar conjuntamente com o tesoureiro documentos bancários

de

Art. 34. Compete ao Secretário:

1 - secretariar as reuniões da Diretoria Executiva, das Assembleias realizadas e redigir as atasl
11- organizar e realizar eventos sócio-culturaisl

111 -- coordenar os trabalhos de divulgação. publicidade e informações sobre as atividades da
entidades e

IV - manter atualizado o cadastro dos associados, bem como os registros em cartório e as
atualizações dos representantes legais nos órgãos competentes.

Art. 35. Compete ao Tesoureiro



1 -- arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas.:auxílios:e ilorütivõs, 'mantendo
em dia a escrituração financeiras

11 - pagar as contas autorizadas pela Diretoria Executiva:

111 -- apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem sçlíci:adas:: : ':

IV - apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração financeira da Entida(]e, inêluüldo os'relatótbs de
desempenho financeiros e contábeis e sobre as operações patrimoniais realizadas:

V - conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria:
VI - manter todo o numerário em estabelecimento de crédito: e

Vll - assinar conjuntamente com o presidente documentos relativos a contratos bancários

TITULOIV

DO CONSELHOFISCAL

Art. 36. O Conselho Fiscal será constituído por 03 membros, eleitos pela Assembleia Geral

Parágrafo primeiro - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria
Executiva;

Parágrafo segundo - Em caso de vacância de um dos cargos do Conselho Fiscal, a Assembleia

Geral deverá eleger. no prazo máximo de 60(sessenta) dias. um novo membro para complementar o
mandato.

Parágrafo terceiro - Os membros do Conselho Fiscal. na primeira reunião, elegerão, entre os seus
membros, o seu Presidente.

Art. 37. Compete ao Conselho Fiscal:

1- examinar os livros de escrituração financeira da entidade:

11 - opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para a Diretoria Executiva: e

111 - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados pela Diretoria
Executiva

Parágrafo primeiro -- O Conselho Fiscal se reunirá. ordinariamente. uma vez por ano, em data

anterior à realização da Assembleia Geral Ordinária e, extraordinariamente, sempre que necessário
por convocação do seu Presidente, da maioria dos seus membros ou pelo Presidente da AEXA-
FMVZ/USP

Parágrafo segundo -- Os pareceres do Conselho Fiscal deverão ser enviados pelo Conselho Fiscal à

Diretoria Executiva através de correio eletrõnico. ou outro meio que facilite a comunicação e
transparência das ações efetuadas.

CAPITULO V



DO PATRIMÓNIO E FONTES DE áÊcr:TÀ

Art. 38. O património da AEXA-FMVZ/USP será constituído e mantido por:

1 - bens móveis, imóveis, ações. títulos, valores e direitos que pertençam au.venhan'i a pertencer a
AEXA-FMVZ/USP; : '': ': .:''': .

11 - contribuições dos associados

111 - doações e legados que Ihe sejam destinadas por quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou privado. nacional ou internacional. realizadas para fim específico ou não;
IV - subvenções e auxíliosl

V - rendas patrimoniaisl

VI - patrocínios subvencionados por pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem para a AEXA-
FMVZ/USP ou para eventual o fundo patrimonial endowmenf, fundo de reserva, fundo de

contingência e/ou outros fundos a serem constituídos pela entidades

Vll - recursos provenientes de contratos, ajustes e acordos, em quaisquer modalidades. celebrados

com pessoas físicas ou jurídicas privadas, nacionais ou estrangeiras, assim como junto a
organismos internacionaisl

Vlll - recursos provenientes de termos de colaboração. termos de fomento. acordos de cooperação
termos de parceria, termos de compromisso. convêníos e quaisquer outros contratos e demais
acordos ou ajustes com o Poder Público;

IX - receitas decorrentes de bolsas. auxílios. pesquisas. estudos e serviços realizados pela AEXA-
FMVZ/USP ou sob a sua supervisãol

X - recursos destinados por fundos patrimoniais e/ou outros fundos

XI - patrocínios e apoios, inclusive com a utilização de mecanismos de leis de incentivos fiscais:
Xll - quaisquer formas de captação de recursos, no Brasil e no exterior:

Xlll - rendimentos produzidos por todos os seus direitos e atividades realizadas para a consecução

de seus objetivos institucionais. tais como, mas não se limitando, a prestação de serviços
comercialização de produtos, licenciamento de marca ou logomarca, rendas oriundas de direitos
autorais, "/oya/f/es", participações. comissões, recebimento de alugueres e outras atividades afetas
direta ou indiretamente, às suas atividades e áreas de atuaçãol e
XIV - outras receitas, rendas ou rendimentos que não comprometam a ética da AEXA-FMVZ/USP.

Parágrafo primeiro - Os recursos da AEXA-FMVZ/USP serão aplicados integralmente na consecução
e manutenção de seu objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo
patrimonial. fundo de reserva ou outros que venham a ser constituídos, não sendo permitida a
distribuição de forma díreta ou indireta, sob qualquer forma ou pretexto, entre seus associados

dirigentes, conselheiros, empregados. doadores ou terceiros eventuais resultados, superávit, sobras
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza
participações ou parcelas do património da AEXA-FMVZ/USP.

Parágrafo segundo - A AEXA-FMVZ/USP aplicará os seus recursos integralmente no País para a
manutenção e desenvolvimento dos seus objetívos sociais. podendo realizar despesas e captação
de recursos no exterior, sempre que estas implicarem benefícios às atividades que desenvolve no
País

#



Art. 39. A AEXA-FMVZ/USP não distribuirá bens ou parcelas c« -seu pàtfi'mõhío:Kqtiido- em êl\fálquer
hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da
entidade. .: :

Art. 40. As contribuições dos associados seguirão as seguintes regras:

1 -- o prazo para o pagamento das anuidades se dará, preferencialmente. até a data do Encontro
anual dos ex-alunos. previsto para setembro de cada ano: e

11- os associados que quitarem suas anuidades com data máxima até 30 de maio, gozarão de um
desconto de 10 %(dez por cento) nas mesmas

CAPÍTULO VI

DAS CONTAS E DATRANSPARÊNCIA

Art. 41. O exercício social da AEXA-FMVZ/USP encerra-se em 31(trinta e um) de dezembro de cada
ano, quando serão elaborados os respectivos demonstrativos contábeis

Art. 42. AAEXA-FMVZ/USP manterá escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos

de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. observados os princípios fundamentais de
contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade

Art. 43. A AEXA-FMVZ/USP divulgará, em seu sítio na internet e em locais visíveis de sua sede

social e dos estabelecimentos em que exerça suas ações. todas as parcerias que eventualmente
venham a ser celebradas com o Poder Público, de acordo com os requisitos previstos em lei

CAPITULO Vll
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 44. A AEXA-FMVZ/USP poderá ser extinta por deliberação dos associados, em qualquer tempo,
desde que deliberado em Assembleia Geral Extraordinária convocada especialmente para tal fim
aprovada com o voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) da totalidade dos associados quites com suas
obrigações sociais

Art. 45. No caso de dissolução da AEXA-FMVZ/USP, o respectivo património será transferido

preferencialmente para a Fundação Medicina Veterinária (FUMVET). fundação de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob o n' 02.006.376/0001-39, ou a outra(s) pessoa(s) jurídica(s) sem fins
lucrativos congênere(s), que preencha(m) os requisitos da Lei n' 13.019/2014 e suas alterações e
que tenha(m) o mesmo objeto social da AEXA-FMVZ/USP, cuja escolha caberá à Assembleia Geral.

Art. 46. O presente Estatuto poderá ser reformado. a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia
Geral Extraordinária, como previsto no artigo 17, inclso ll deste Estatuto



Art. 4?. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria ExeCulii/d ê ?etêreeidãdoi
: - ' . ' : '

pelo ./\sseobleia

48. Este Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação. 'r:év(jjg'adq$ as:êis})Qsiêdes emcontrário.

São Paulo.12 dejunho de 2019


