
 

Clube Alagoano de Tiro Olímpico 
Fundado em 30 de maio de 1988 

CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLÍMPICO 

ESTATUTO 

CAPÍTULO 1- DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E DURAÇÃO 

Art. 1°. O CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLÍMPICO, CNPJ N°24.167.868/0001-49, 
que neste estatuto será designado pelas iniciais de C.A.T.0, é uma pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, com sede 
administrativa localizada na Av. Durval de Góes Monteiro, s/n, Km 7, sala 01, Farol, 
Maceió, Alagoas, CEP 57080-000 e sede social, AL 101 Norte, KM 18, Ipioca, CEP 
57039-700, ambas nesta Capital, regendo-se pelo presente Estatuto e legislação que lhe 
for aplicável. 

Art. 2°. A Associação tem como objetivo (s): 

Proporcionar aos associados, além da pratica dos esportes de tiro relacionados a armas 
curtas, armas longas e tiro ao prato, exercício de atividades de estandes de tiro, atividades 
recreativas, sociais, culturais e formar atletas olímpicos e paralímpicos desenvolver a 
prática do esporte de alto rendimento e amador e o exercício de atividades recreativas, 
sociais e culturais. 

Art. 3°. A fim de cumprir suas finalidades, a Associação se organizará em unidades de 
prestação de serviços, denominadas departamentos, quantos se fizerem necessários, os 
quais se regerão por Regimentos Internos específicos. 

Paragrafo Único: As cores do Clube são verde e branco, a serem inseridas em sua 
bandeira, em seu escudo e em seu uniforme 

Art. 4°. A Associação, na consecução dos seus objetivos, poderá firmar convênios ou 
contratos e articular-se, pela forma conveniente, com órgãos ou entidades, públicas ou 
privados. 

Art.5°. O prazo de duração da Associação é indeterminado. 

CAPITULOU- DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS 

Art. 6°. O patrimônio da Associação é constituído de todos os bens indicados na escritura 
pública de constituição e pelos que ela vier a possuir sob as formas de doações, legados, 
aquisições, contribuições, subvenções e auxílios de qualquer natureza. 

§ 1°. As doações e legados com encargos somente serão aceitos após a aprovação da 
Assembleia Geral; 
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§ 2°. A contratação de empréstimos financeiros, seja em bancos, seja por intermédio de 
particulares, bem como a gravação de ônus sobre imóveis, dependerá de prévia aprovação 
da Assembleia Geral; 

§ 3°. A alienação ou permuta de bens, para aquisição de outros mais rentáveis ou mais 
adequados, dependerá de prévia aprovação da Assembleia Geral. 

Art. 7°. Constituem receitas da Associação: 

as contribuições periódicas ou eventuais de pessoas físicas ou jurídicas, colaboradoras 
com a Associação; 

as dotações e as subvenções recebidas diretamente da União, dos Estados e dos 
Municípios ou por intermédio de órgãos públicos da administração direta ou indireta; 

os valores recebidos de auxílios e contribuições ou resultantes de convênios com 
entidades públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiros, não destinadas 
especificamente à incorporação em seu patrimônio; 

as receitas operacionais e patrimoniais; 

contribuições voluntárias e regulares de seus associados; 

Art. 8°. O patrimônio e as receitas da Associação somente poderão ser utilizados para a 
manutenção de seus objetivos. 

CAPITULO ifi - DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 9°. São órgãos administrativos da Associação: a Assembleia Geral, a Diretoria, o 
Conselho Fiscal e Ouvidoria. 

Art. 100. Em relação aos integrantes dos órgãos administrativos da Associação, observar-
se-á o seguinte: 

não são remunerados seja a que título for, sendo-lhes expressamente vedado o 
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; 

Não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela 
Associação em virtude de ato regular de gestão, respondendo naquela qualidade, porém, 
civil e penalmente, por atos lesivos a terceiros ou a própria entidade, praticados com dolo 
ou culpa; 

é vedada a participação de cônjuges e parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro 
grau, inclusive, no mesmo órgão administrativo; 
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Nenhum integrante poderá participar de mais de um órgão administrativo 
simultaneamente; 

Perderá o mandato o integrante que faltar 3 (três) reuniões consecutivas ou mais de 5 
(cinco) alternadas, sem motivo justificado, sendo em qualquer destas hipóteses o seu 
cargo declarado vago; 

Não é delegável o exercício da função de titular de órgãos administrativos da 
Associação; 

Os mandatos terão duração de 2 (dois) anos, permitida uma recondução; 

Art. 11. A Assembleia Geral, órgão superior de administração da entidade, será 
constituída por todos os sócios em pleno gozo dos seus direitos estatutários. 

Parágrafo Único. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente da Associação, que 
terá o voto de qualidade em caso de empate nas votações 

Art. 12. Anualmente, nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício financeiro, 
deverá haver uma Assembleia Geral ordinária, convocada pelo Presidente, para examinar 
e aprovar: 

As denominações contábeis e a prestação de contas da Diretoria, após parecer do 
Conselho Fiscal, e os relatórios anuais e circunstanciados das atividades e da situação 
econômico-financeira da Associação; 

Orçamento anual ou plurianual, ouvindo previamente o Conselho Fiscal, e o programa 
de trabalho elaborado pela Diretoria. 

Art.13. Além das atribuições previstas no artigo anterior, cabe à Assembleia Geral: 

1- eleger e dar posse aos integrantes da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

II- aprovar o Regimento Interno e outros atos normativos propostos pela Diretoria; 

sugerirá Diretoria as providências que julgar necessárias ao interesse da Associação; 

deliberar sobre a conveniência da aquisição, alienação ou oneração de bens 
pertencentes à Associação; 

autorizar a realização de acordos, contratos e convênios que constituam ónus, 
obrigações e compromissos para a Associação; 

deliberar sobre proposta de absorção ou incorporação de outras entidades à 
Associação; 

decidir sobre reforma do presente estatuto; 
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deliberar sobre a extinção da Associação; 

decidir os casos omissos neste estatuto. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, por motivo de urgência, os casos omissos poderão 
ser decididos pela Diretoria ad referendum da Assembleia Geral. 

Art. 14. A Assembleia Geral se reunirá extraordinariamente quando convocada: 

pelo Presidente da Associação; 

por 1/5 (um quinto) dos associados; 

pela Diretoria; 

pelo Conselho Fiscal. 

Art.15. A convocação das reuniões ordinárias ou extraordinárias será feita com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias, divulgada no sitio eletrônico da entidade na 
intemet e/ou mediante correspondência pessoal contra recibo, dirigida aos integrantes da 
Assembleia Geral, contendo a pauta dos assuntos a serem tratados. 

Parágrafo único. O quorum mínimo para a abertura das reuniões será, em primeira 
convocação, de metade mais um dos componentes da Assembleia Geral e, em segunda 
convocação, 1(uma) hora após, com pelo menos 1/3 (um terço) dos Associados. 

Art.16. O quorum de deliberação será de 2/3 (dois terços) da Assembleia Geral, em 
reunião extraordinária, para as seguintes hipóteses: 

alteração do estatuto; 

alienação de bens imóveis e gravação de ônus reais sobre os mesmos; 

extinção da Associação. 

Art. 17. A diretoria é composta do Presidente da Associação, Vice Presidente, Secretário, 
1° Tesoureiro e 2° Tesoureiro, Diretor Social, Diretor Técnico, Diretor de Armas Longas, 
Diretor de Armas Curtas, Diretor de Tiro ao Prato e Diretor de Esportes Terrestres e 
Aquáticos. 

Parágrafo único. Ocorrendo vaga entre os integrantes da diretoria, a Assembleia Geral se 
reunirá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a vacância, para eleger o novo integrante. 

Art. 18. Cabe à Diretoria: 

I- elaborar e executar o programa anual de atividades; 
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elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual e o respectivo 
demonstrativo de resultado do exercício findo; 

elaborar o orçamento de receitas e despesas para o exercício seguinte; 

elaborar os Regimentos Internos dos departamentos; 

contratar e demitir funcionários; 

VI - realizar festas de confraternização entre os próprios associados 

Art. 19. São atribuições do Presidente: 

representar a Associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

cumprir e fazer cumprir este Estatuto e os Regimentos Internos; 

convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral e as da Diretoria; 

dirigir e supervisionar todas as atividades da Associação. 

Art. 20 - Compete ao Vice-Presidente: 

1- 	substituir o Presidente em todos os seus impedimentos ou faltas; 

11- fiscalizar o bom andamento das festas sociais e esportivas em todos os setores do 
clube. 

Art.21. São atribuições do Secretário: 

substituir o Presidente ou o Vice Presidente em suas faltas e impedimentos; 

colaborar com o Presidente ou o Vice Presidente na direção e execução de todas as 
atividades da Associação; 

secretariar as reuniões do Conselho Fiscal e da Diretoria, redigindo as respectivas 
atas. 

Art. 22. São atribuições do 1° Tesoureiro: 

arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos destinados 
à Associação, mantendo em dia a escrituração; 

efetuar o pagamento de todas as obrigações; 
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acompanhar e supervisionar os trabalhos de contabilidade, contratados com 
profissionais habilitados, cuidando para que todas as obrigações fiscais e trabalhistas 
sejam devidamente cumpridas em tempo hábil; 

apresentar relatórios de receitas e despesas sempre que forem solicitados; 

apresentar o relatório financeiro a ser submetido à Assembleia Geral; 

apresentar semestralmente o balancete de receitas e despesas ao Conselho Fiscal; 

publicar anualmente a demonstração das receitas e despesas realizadas no exercício; 

elaborar, com base no orçamento realizado no exercício em curso, a proposta 
orçamentária para o exercício seguinte a ser submetida à Diretoria, para posterior 
apreciação da Assembleia Geral; 

manter todo o numerário em estabelecimento de crédito, exceto valores suficientes 
para pequenas despesas; 

conservar sob sua guarda e responsabilidade, todos os documentos relativos à 
tesouraria; 

assinar, em conjunto com o Presidente, todos os cheques emitidos pela Associação. 

Art. 23. - Compete ao 2° Tesoureiro: 

substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos, colaborando com o 
mesmo em todas as suas atribuições; 

auxiliar nas festas sociais e esportivas, tanto fora, como nas dependências do Clube. 

Art. 24. O Conselho Fiscal, órgão de controle interno, é composto de 03 (três) integrantes 
efetivos e 03 (três) suplentes. 

§1°. O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria; 

§2°. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada 06 (seis) meses e 
extraordinariamente sempre que necessário ou quando convocado pela Assembleia Geral 
ou pela Diretoria; 

§3°. Ocorrendo vaga em qualquer cargo de integrante efetivo do Conselho Fiscal, caberá 
ao respectivo suplente substituí-lo até o fim do mandato para o qual foi eleito; 

§4°. Ocorrendo vaga entre os integrantes suplentes do Conselho Fiscal, a Assembleia 
Geral se reunirá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a vacância, para eleger novo 
integrante. 

Art. 25. São atribuições do Conselho Fiscal: 
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examinar, sem restrições, a todo tempo, os livros contábeis e quaisquer outros 
documentos da Associação; 

fiscalizar os atos da Diretoria e verificar o cumprimento dos seus deveres legais, 
estatutários e regimentais; 

comunicar à Assembleia Geral erros, fraudes ou delitos que descobrir, sugerindo 
providências úteis à regularização da Associação; 

opinar sobre: 

as demonstrações contábeis da Associação e demais dados concernentes à prestação 
de contas; 

o balancete semestral; 

aquisição, alienação e oneração de bens pertencentes à Associação; 

o relatório anual circunstanciado pertinente às atividades da Associação e sua situação 
econômica, financeira e contábil, fazendo constar do seu parecer as informações 
complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; 

o orçamento anual ou plurianual, programas e projetos relativos às atividades da 
Associação, sob o aspecto da viabilidade econômico-financeira. 

Art. 26. Compete ao Diretor Social: 

representar a Sociedade, nas ausências dos Diretor-Presidente, nas solenidades ou atos 
sociais; 

submeter à aprovação da Diretoria a organização das atividades sociais; 

fazer promoções e incentivar a vida social, por meio de publicidade; 

organizar a realização de festas e propor as medidas que julgar adequadas para seu 
maior brilhantismo; 

convidar pessoas de projeção social para visitar o Clube e fazer a apresentação dos 
convidados; 

sugerir à Diretoria a realização de reuniões de caráter artístico ou cultural; 

promover os meios para maior sociabilidade e camaradagem entre os associados; 

auxiliar nos assuntos gerais de administração da Sociedade. 

Art. 27. Compete aos Diretores dos Departamentos: Técnico, Armas Longas, Armas 
Curtas, Tiro ao Prato e Tiro Prático: 

a) promover disputas e torneios para o maior incremento desse esporte, em suas variadas 
modalidades; 
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organizar regulamentos e suas modificações; 

zelar pelas dependências desse setor esportivo, fiscalizar seu material, adotar medidas 
que visem a perfeita segurança na prática desse esporte e comunicar à Diretoria as 
ocorrências que se verifiquem em seu Departamento; 

representar o Clube junto às ligas ou federações, ou em tudo que se relacione com os 
esportes de sua especialidade, quando autorizado pela Diretoria; 

promover a filiação desse Departamento nas federações competentes. 

Art. 28. Compete ao Diretor de Esportes Terrestres e Aquáticos: 

propor à Diretoria a nomeação de técnicos no esporte de sua especialidade; 

promover disputas e torneios para o maior incremento desses esportes; 

propor regulamentos e suas modificações; 

zelar pelo material esportivo e pelas quadras de esportes; 

representar o Clube junto às ligas ou federações, ou em tudo que se relacione com os 
esportes de sua especialidade, quando autorizado pela Diretoria. 

CAPÍTULO IV- DOS SOCOS 

Art. 29. A Associação tem as seguintes categorias de sócios: 

sócios fundadores: as pessoas que assinaram a Ata da Assembleia Geral de constituição 
da Associação e estão isentos da taxa de inscrição mas terão obrigatoriedade do 
pagamento da taxa mensal de manutenção; 

sócios efetivos e/ou atletas: as pessoas que forem admitidas pela Diretoria, de acordo 
com as condições fixadas pela Assembleia Geral; 

sócios beneméritos: aquelas pessoas que tenham prestado serviços de relevância para 
a entidade, segundo avaliação da Assembleia Geral. 

IV - Consideram-se sócios dependentes seus descendentes até atingir a maior idade e as 
pessoas que vivam sob o mesmo teto do sócio e sob sua dependência econômica até 
atingir a maior idade, na ausência destes, os colaterais que não haja constituído família, 
sejam do sexo feminino e sejam economicamente dependentes. A critério da Diretoria 
poderá ser admitido como sócio dependente o colateral que viva sob o mesmo teto do 
sócio fundador e sob sua dependência econômica até atingir a maior idade, não possuindo 
renda própria e desde que não haja relação de emprego entre ambos. 

Parágrafo único. Os sócios efetivos serão admitidos mediante proposta com assinatura de 
dois sócios em pleno gozo dos seus direitos. 
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Art. 30. São direitos e deveres dos sócios: 

cooperar com a Diretoria para o desenvolvimento das atividades da Associação; 

zelar pelo fiel cumprimento das normas estatutárias e demais resoluções da 
Assembleia Geral e da Diretoria; 

ILI - comparecer às Assembleias Gerais para as quais forem convocados, discutir e votar 
os assuntos constantes da ordem do dia; 

IV- convocar a Assembleia Geral, nos termos do art. 14, inciso II; 

V - acesso irrestrito a todos os documentos e informações relativos à prestação de contas, 
bem como os relacionados a gestão que estarão disponíveis na integra no sítio eletrônico 
do C.A.T.O. 

VI - votar e ser votado para os cargos eletivos, inclusive de Direção; 

VII - pagar em dia as suas mensalidades; 

VIII — zelar pela conservação do patrimônio da Sociedade, indenizando-a de prejuízos 
eventualmente causado a mesma, inclusive por pessoas que se encontrem nas 
dependências sociais, sob sua responsabilidade; 

IX - apresentar, quando exigida, a carteira de identidade social e os comprovantes de 
estar quites com os cofres sociais; 

X - comunicar obrigatoriamente à Diretoria a mudança de estado civil e de endereço; 

XI - abster-se, nas dependências sociais, de quaisquer manifestações ostensivas, 
relativamente a assuntos políticos ou religiosos; 

XII - Frequentar, com seus dependentes, as instalações e dependências sociais, destinadas 
ao uso e gozo dos associados, respeitadas as disposições do Regulamento Interno; 

XIII - Trazer em sua companhia, para visita ao Clube pessoas alheias ao quadro social, 
mediante convite fornecido pela Diretoria e a critério desta. O convidado só terá direito a 
ingresso, mediante convite, semestralmente. 

Parágrafo único. Os sócios somente poderão efetuar negócios de qualquer natureza, direta 
ou indiretamente, com associação, devidamente autorizada pela Assembleia Geral. 

Art. 31. Com  intuito de incentivar a prática do Tiro, as mulheres ficam dispensadas do 
pagamento de mensalidade e de taxa de inscrição. 

Art. 32. Os sócios que descumprirem as determinações do Estatuto estarão sujeitos as 
seguintes penalidades: 
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advertência; 

censura; 

suspensão (15(quinze) dias até 1(um) ano); 

exclusão. 

Art. 33. As penalidades de advertência e suspensão serão aplicadas aos associados pela 
Diretoria. 

Parágrafo único. Quando o infrator for um membro da Diretoria e do Conselho Fiscal, as 
penalidades de advertência e suspensão serão aplicadas pela Assembleia Geral. 

Art. 34. O sócio que deixar de pagar sucessivamente 06 (seis) mensalidades, será excluído 
automaticamente do quadro social, independentemente de notificação ou aviso judicial, 
não tendo direito ao reembolso das importâncias que houver pago. 

Art. 35. Considera-se falta grave, sujeita à penalidade de exclusão, provocar ou causar 
prejuízo moral ou material à Associação, condenação definitiva por crime infame ou 
repulsivo, reincidência na pratica de infrações, ausência de reparação de prejuízos 
causados à sociedade por si, por membros da sua família, ou convidados. 

Art. 36. Das penalidades impostas, caberá recurso voluntário, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, para a Assembleia Geral. 

Art. 37. Será assegurado a todos os associados amplo direito de defesa, bem corno, o 
desligamento voluntário da Associação, notificando a Diretoria. 

CAPITULO V - DO CONTROLE SOCIAL 

Art. 38. A sociedade terá uma Ouvidoria que será regulada por regimento interno e servirá 
como instrumento de avaliação do funcionamento dos serviços prestados pelo C.A.T.O. 

Parágrafo Único: compete a ouvidoria intermediar tanto as demandas propostas por 
sócios, funcionários quanto da sociedade, sugerindo medidas que garantam a melhoria do 
desempenho do clube e o acesso às instâncias administrativas, aproximando os sócios, a 
comunidade e promovendo a acessibilidade. 

CAPITULO VI- DAS ELEIÇÕES 

Art. 39. As Eleições se efetivarão mediante a inscrição de chapas completas. A 
convocação para eleições deverá ser promulgada com uma antecedência de 30 (trinta) 
dias por uma comissão eleitoral. 

Art. 40. O candidato a qualquer um dos cargos deverá ser Membro adimplente e ativo 
devendo também possuir, pelo menos, 1 (um) candidato que seja Atleta Ativo. 
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§1° - As chapas deverão ser registradas na Secretaria da entidade até 15 (quinze) dias 
antes da instalação da Assembleia Geral, constando na sua pauta. 

§2° - O requerimento de registro da chapa deverá conter o nome completo de cada 
ocupante de cargo, sua qualificação e assinatura. 

§3° - Para fins de elaboração de material indispensável à. eleição será obedecida a ordem 
de inscrição. 

§4° - Em caso de empate, o mais idoso candidato a Presidente será considerado eleito. 

§5° - Caso não tenha ocorrido nenhuma inscrição de chapas completas no tempo hábil 
estabelecido no parágrafo 1°, a comissão eleitoral poderá optar por aceitar o registro de 
chapas com um prazo anterior ao processo de eleição de 24 horas, bem como também 
poderá optar por um novo processo eleitoral, respeitando-se o prazo de 30 (trinta) dias 
para inscrição de chapas completas. Na hipótese de convocar outra eleição, a comissão 
eleitoral deverá emitir uma resolução e divulgá-la com um prazo máximo de 15 (quinze) 
dias que anteceda a primeira eleição que foi mareada. 

Art. 41. A Diretoria Executiva nomeará a Comissão Eleitoral composta por 3 (três) 
membros, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias para a instalação da Assembleia 
Geral. 

Art. 42. Compete á Comissão Eleitoral: 

1. 	Dirigir os trabalhos de eleição; 
Preparar o material necessário para a eleição; 
Proceder a apuração dos votos; 
Divulgar o resultado oficial e empossar a chapa eleita imediatamente. 

Art. 43. A votação acontecerá na sede da entidade em urnas de cédulas, durante um 
período mínimo de 8 (oito) horas e máximo de 12 (doze) horas. 

Art. 44. Na mesa receptora dos votos deverá haver 01 (um) Presidente e 01 (um) 1° 
Secretário, indicados pela Comissão eleitoral, os quais deverão rubricar as cédulas únicas 
de votação. 

Art. 45. O eleitor assinará com um "x" no quadro respectivo a chapa de sua preferência, 
dobrando a cédula nos locais apropriados e colocando-a na urna indicada pela mesa 
receptora. 

Art. 46. Os associados votantes assinarão a lista da Assembleia ao lado dos respectivos 
nomes, a fim de registrar sua presença e seu voto. Esta lista também deverá ser rubricada 
pelo Presidente e 1° Secretário da mesa receptora. 

Art. 47. Encenado o horário de votação, a(as) uma(as) deverá (ão) ser lacrada(as) e 
rubricada (as) pelo Presidente e 1° Secretário da mesa receptora. 
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Art. 48. A apuração será realizada imediatamente após o término da votação por mesas 
apuradoras constituídas de 01 (um) Presidente; 01 (um) 1° Secretário e 01 (um) 20  
Secretário, designados pela Comissão Eleitoral. 

Art. 49. Todas as ocorrências relacionadas com a votação e apuração, urna por urna, serão 
consignadas em ata, inclusive total de votantes, números de votos nulos e em branco, 
pedidos de impugnação, etc., devendo ser assinada pelo Presidente, 1° Secretário e 2° 
Secretário da mesa apuradora e também pelos fiscais, se houver. 

Parágrafo Único - Caso a mesa se recuse a constar ocorrências solicitadas pelos fiscais, 
estes poderão no próprio ato redigi-las, obrigando-se a mesa apuradora a receber e anexar 
o referido documento. 

Art. 50. Serão nulos os votos atribuídos simultaneamente a mais de uma chapa 
concorrente ou que contenham rasuras ou sinal que possa identificar seu autor. 

Art. 51. Todo o material de votação e as atas das respectivas urnas serão utilizados para 
elaborar a ata geral das eleições, através de Comissão Eleitoral, que terá obrigatoriamente 
a participação de representantes das chapas concorrentes em todo o processo. 

§ 1°. Os materiais e documentos do pleito ficarão sob a guarda da entidade, que só os 
destruirá após a proclamação dos eleitos pela Assembleia Geral. 

§ 2°. Os materiais e documentos referidos no parágrafo anterior poderão, neste intervalo 
de tempo, ser requisitados pela Diretoria da entidade. 

Art. 52. Serão anuladas as votações das urnas em que houver infringência comprovada 
pela entidade e Comissão Eleitoral, dos dispositivos estatuários. 

Art. 53. O C.AT.0 dará ampla divulgação de todas as fases do processo eleitoral e 
publicará a ata final em seus meios de comunicação. 

CAPITULO VI- DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 54. A Associação não distribui dividendos nem qualquer parcela de seu patrimônio 
ou de suas rendas a título de lucro ou participação no resultado, aplicando inteiramente 
no País os seus recursos financeiros, inclusive eventual superávit, de acordo com os 
objetivos estatutários. 

Art. 55. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 

Art. 56. A Associação manterá a sua escrita contábil/fiscal em livros revestidos das 
formalidades legais e capazes de assegurar sua exatidão. 

Art. 57. Os Funcionários que forem admitidos para prestar serviços profissionais à 
Associação serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
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Art. 58. A extinção da Associação dar-se-á mediante o voto favorável de 2/3 (dois terços) 
dos associados presentes à Assembleia Geral Extraordinária convocada especialmente 
para tal fim, conforme previsto nos arts. 13, inciso VIII, e 16 inciso RI, deste Estatuto. 

Parágrafo único. Decidida a extinção da Associação, a Assembleia Geral destinará o 
patrimônio para outra entidade de fins congêneres. 

Art.59. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria. 
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