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ESTATUTO 

CENTRO ACADÊMICO DE MÚSICA - UFSJ 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, FINS, SEDE E DURAÇÃO 

Art. 1
o
. O CENTRO ACADÊMICO DE MÚSICA/UFSJ, também designado apenas 

como CAMusi, é uma associação civil sem fins lucrativos, de âmbito internacional, com 

personalidade jurídica própria e prazo de duração indeterminada, regida pelas disposições 

constitucionais e legais vigentes e pelo presente Estatuto, com sede e foro na cidade de São 

João del Rei, unidade federativa Minas Gerais,  Avenida Visconde do Rio Preto, S/N, bairro 

Colônia do Bengo, CEP: 36301-360.  

§ 1º  O CAMusi é o órgão oficial máximo de coordenação e representação geral do corpo 

discente do Curso de Música da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ. 

§ 2º  Gozará de autonomia administrativa, financeira e política, que será exercida na forma de 

Lei e do presente Estatuto. 

 

Art. 2
o
. 

 
São princípios e finalidades do CAMusi: 

I. Manter luta perene pelas causas da justiça e do Estado Democrático; 

II. Zelar pela Democracia e pelas liberdades fundamentais do Homem, sem qualquer 

distinção de raça, sexo, religião, posição social e política; 

III. Defender o Ensino Público, gratuito, laico e de qualidade em todos os graus, 

propugnando pela valorização da classe acadêmica em busca da elevação do nível do 

ensino superior; 

IV. Incentivar e preservar a unidade da classe estudantil em busca da solução de seus 

problemas; 

V. Promover, apoiar e divulgar eventos de amplitude regional, nacional ou internacional 

de interesse de seus associados; 

VI. Interagir e relacionar-se com outras entidades congêneres; 

VII. Promover a integração dos alunos do Departamento de Música da UFSJ, com a vida 

acadêmica, científica, política e cultural da instituição; 

VIII. Fomentar e contribuir para o desenvolvimento da cultura, da pesquisa científica, da 

tecnologia e do ensino em todos os níveis, modalidades e categorias; 
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Art. 3
o
.  Para a consecução de suas finalidades, o CAMusi poderá: 

I. Estabelecer um modelo de gestão de qualidade a fim de atingir e preservar um 

equilíbrio dinâmico entre meios e finalidades, no âmbito administrativo, a partir da 

definição de metas, estratégias, configuração organizacional, recursos humanos, 

processos e sistemas; 

II. Estabelecer contratos e convênios com pessoas jurídicas públicas e privadas, nacionais 

e internacionais. 

  

 

CAPÍTULO II 

DOS REQUISITOS PARA A ADMISSÃO E EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS 

  

Art. 4
o
.  O CAMusi será constituído por número ilimitado de associados, não podendo fazer 

qualquer distinção em razão de cor, sexo, raça, credo político ou religioso.                                 

      

Art. 5
o
.  A Associação tem as seguintes categorias de associados: 

I. Diretoria Executiva 

II. Conselho Fiscal 

III. Alunos regularmente matriculados 

§ 1º A Diretoria executiva compreende cinco cargos: Presidente, Vice-presidente, 

Secretário(a), Tesoureiro(a), Representante Discente junto ao Colegiado. 

§ 2º O Conselho Fiscal é formado pelos Representantes das turmas que compõem o Curso de 

Música. 

 

Art. 6
o
.  A perda da qualidade de associado  será determinada pelo encerramento de vínculo 

com a UFSJ; por colação de grau ou por transferência definitiva de Universidade, cabendo 

recurso à Assembleia Geral. 

Parágrafo único. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da Diretoria Executiva. 
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CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

  

Art. 7
o
.  São direitos dos associados: 

I. Participar de todas as atividades da Associação; 

II. Gozar de todas as vantagens e benefícios proporcionados pela Associação; 

III. Participar das assembleias gerais e extraordinárias, com direito a voz e voto; 

IV. Votar e ser votado para os cargos eletivos da Associação. 

V. Solicitar, a qualquer tempo, informações relativas às atividades da Associação; 

VI. Gozar de todas as regalias estatuárias; 

VII. Requerer, junto ao representante de sua turma, Assembleias Gerais; 

  

Art. 8
o
.  São deveres dos associados: 

I. Cooperar para o desenvolvimento e maior prestígio da Associação; 

II. Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

III. Acatar as determinações da Diretoria Executiva; 

IV. Zelar pelo bom nome da associação junto à comunidade. 

V. Respeitar as resoluções e deliberações das Assembleias; 

VI. Zelar pelo patrimônio moral e material do CAMusi e da UFSJ; 

VII. Indenizar todo e qualquer prejuízo ocasionado ao CAMusi; 

VIII. Obedecer ao seguinte Código de Ética: 

§ 1º  Observar restrita integridade e respeito com a comunidade universitária em qualquer 

atividade acadêmica; 

§ 2º Sobrepor o interesse coletivo aos individuais, se for justo; 

§ 3º  Aplicar a máxima diligência de acompanhamento e participação dos programas de 

ensino da Universidade; 

§ 4º  Atender aos dispositivos dos Estatutos e dos regimentos internos dos vários setores da 

Universidade Federal de São João del-Rei; 

§ 5º  Defender os interesses de qualquer colega injustamente prejudicado, por quem quer que 

seja, sobrepondo-se aos seus, se for justo. 

IX. Exercer com zelo, dedicação e integridade os cargos que receber por eleição. 
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SEÇÃO I 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 9
o
. Os associados estão sujeitos às penalidades sucessivas de advertência e suspensão, 

nos casos de: 

I. Ausência a três assembleias gerais consecutivas sem justificativas; 

II. Infringir os princípios éticos que pautam a conduta dos associados dentro e fora da 

Associação; 

§ 1º Compete à Diretoria a aplicação das penalidades de advertência e suspensão do 

associado. 

§ 2º A penalidade de advertência será aplicada pela Diretoria em caráter reservado.  

§ 3º A penalidade de suspensão será debatida pela Diretoria, cabendo recurso à primeira 

Assembleia, Ordinária ou Extraordinária, que vier a se realizar. 

§ 4º O recurso deverá ser formulado pelo associado suspenso, no prazo de 10 (dez) dias da 

divulgação da decisão. 

§ 5º A suspensão do associado só será admissível havendo justa causa, assim reconhecida em 

procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso, e terá validade por tempo a ser 

determinado pela Diretoria. 

§ 6º Quando o infrator for membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal, as penalidades de 

advertência e suspensão serão aplicadas pela Assembleia Geral, pelo voto concorde de dois 

terços dos presentes à assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela 

deliberar, em primeira convocação, com menos de um terço dos associados. 

III. O membro suspenso perderá as prerrogativas e os direitos estatuários durante o 

período de suspensão. 

 

                                                                                            

CAPÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO E DAS FONTES DE RECURSOS PARA A 

MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

  

Art. 10
o
.  O patrimônio da Associação é constituído de todos os bens e direitos que lhe 

couberem e pelos que vier a possuir, no exercício de suas atividades, sob a forma de 

subsídios, contribuições e doações, legados e aquisições, livres e desembaraçados de ônus. 
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Parágrafo único.  A alienação ou permuta de bens, para a aquisição de outros mais 

adequados, serão decididas pela Diretoria Executiva, com prévia aprovação da Assembleia 

Geral, especialmente convocada para esse fim. 

                                                              

Art. 11
o
. As fontes de recursos para a manutenção da Associação constituir-se-ão de 

contribuições regulares dos associados, da prestação de serviços contratados ou conveniados 

com outras entidades, doações e auxílios de pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, 

e pelos rendimentos produzidos pelo seu patrimônio. 

Parágrafo único. Os valores das contribuições regulares dos associados serão definidas em 

Assembleia Geral e depositadas em conta bancária, que deverá estar no nome da Associação.  

   

 

CAPÍTULO V 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 12º. A Associação tem como órgãos deliberativos e executivos a Assembleia Geral, a 

Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. 

  

Art. 13º . É vedado aos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, o recebimento, 

sob qualquer pretexto, de remuneração, gratificações, superávit ou dividendos, bonificações, 

participações ou vantagens. 

  

 

SEÇÃO II 

DA ASSEMBLEIA GERAL  

  

Art. 14º. A Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação e fiscalização da Associação, é 

constituída por todos os associados que estejam em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

  



8 
 

Art. 15º . A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente da Diretoria Executiva ou pelo 

seu substituto legal, que terá o voto de qualidade em caso de empate nas votações. 

Parágrafo único. Na ausência do Secretário, as funções de secretariado serão desempenhadas 

por qualquer dos associados, escolhido por aclamação pelos presentes. 

  

Art. 16º. A Assembleia Geral reunir-se-á: 

I. Ordinariamente, duas vezes por semestre, e, extraordinariamente, a qualquer tempo, 

quando convocada pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho Fiscal, ou ainda por 1/5 

(um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos. 

II. As reuniões consultivas da Assembleia Geral serão instaladas, em primeira 

convocação, com a presença de, no mínimo, a metade mais um do total de associados 

com direito a voto, e, em segunda convocação, na mesma data e local, trinta minutos 

depois da convocação anterior, com qualquer número de associados.  

III. Para as deliberações referentes à destituição dos membros da Diretoria e Conselho 

Fiscal, alteração do Estatuto e autorização para a alienação ou instituição de ônus 

sobre os bens pertencentes à Associação, é exigido o voto concorde de dois terços dos 

presentes na Assembleia, especialmente convocada para esse fim.  

Parágrafo único. É vetado à Assembleia, em reunião deliberativa,  deliberar em primeira 

convocação, sem a maioria dos associados, ou com menos de dois terços em segunda 

convocação, na mesma data e local, trinta minutos depois da convocação anterior, 

deliberando pela maioria dos votos dos presentes. 

  

Art. 17º Compete à Assembleia Geral Ordinária: 

I. Aprovar a prestação de contas anual, os balanços, os relatórios de desempenho 

financeiro e contábil, bem como as operações patrimoniais realizadas no exercício 

findo; 

II. Aprovar o orçamento anual e o programa de trabalho propostos pela Diretoria 

Executiva; 

III. Aprovar a prestação de contas semestral; 

IV. Dar posse à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal. 

  

Art. 18º Compete à Assembleia Geral Extraordinária: 

I. Destituir os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; 
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II. Alterar o Estatuto; 

III. Autorizar a alienação ou instituição de ônus sobre os bens pertencentes à Associação; 

IV. Deliberar sobre a proposta de absorção ou incorporação de outras entidades; 

V. Decidir sobre a dissolução da Associação; 

  

Art. 19º . A Assembleia Geral Ordinária será convocada com a antecedência mínima de (5) 

cinco dias e a Assembleia Geral Extraordinária com antecedência mínima de (3) três dias, 

contendo a pauta dos assuntos a serem tratados, mediante a divulgação por via postal ou por 

qualquer outro meio reconhecido legalmente. 

 

  

SEÇÃO III 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

           

Art. 20º . A Diretoria Executiva será constituída por um Presidente, um Vice-presidente, um 

Secretário (a), um Tesoureiro e o Representante Discente junto ao Colegiado.  

 

 Art. 21º . O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de (2) dois semestres letivos, 

vedada mais de uma reeleição consecutiva. 

  

Art. 22º . O Presidente será substituído pelo Vice-Presidente, no caso de impedimento, 

ausência ou renúncia. 

 

Art. 23º . Em caso de vacância de qualquer dos cargos da Diretoria Executiva, a vaga será 

preenchida por um associado, indicado pelo Presidente, que exercerá a função até o término 

do mandato dos demais membros eleitos. 

  

Art. 24º . Os mandatos dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal prorrogar-se-

ão, automaticamente, até a posse dos que sejam eleitos para sucedê-los ou caso não haja 

associados elegíveis. 
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Art. 25º . A Diretoria Executiva reunir-se-á ordinária e extraordinariamente e suas decisões 

serão tomadas por maioria simples de votos, exigida a presença de, pelo menos, dois de seus 

membros, além do Presidente. 

Parágrafo único. As decisões são tomadas por maioria dos votos, cabendo ao Presidente o 

direito ao voto de qualidade. 

  

Art. 26º . Compete à Diretoria Executiva: 

I. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto. 

II. Elaborar e aprovar a prestação de contas e o relatório semestral de atividades, para 

encaminhamento aos associados; 

III. Administrar as instalações e o patrimônio, zelando pela sua manutenção; 

IV. Executar as decisões da Assembleia Geral; 

V. Administrar o CAMusi e orientar os movimentos da classe estudantil. 

VI. Propor ao Conselho Fiscal, nos termos estatutários, a reforma parcial ou total do 

Estatuto. 

VII. Tomar conhecimento dos balancetes mensais da tesouraria e submetê-los a aprovação 

do Conselho Fiscal. 

VIII. Afixar, na sede, os balancetes da tesouraria.  

IX. Apresentar obrigatoriamente, às Assembleias Gerais, relatórios dos trabalhos 

realizados nos diversos períodos de suas atividades. 

X. Afixar em lugar próprio na sede e na faculdade, editais que digam respeito ao CAMusi 

ou a classe estudantil. 

XI. Nomear comissões e credenciar delegados e representantes do CAMusi. 

XII. Submeter à apreciação do Conselho Fiscal os casos omissos neste Estatuto. 

XIII. Manter, em dia e em ordem, o registro dos associados e dos bens patrimoniais, assim 

como os demais arquivos existentes no CAMusi. 

XIV. Interceder junto ao corpo docente no que diz respeito aos horários de aula. 

XV. Organizar e coordenar as representações nos encontros do movimento estudantil sejam 

elas relacionadas à música ou assuntos gerais. 

XVI. Aplicar as penalidades de advertências em conformidade com o presente Estatuto. 

XVII. Promover eventos acadêmicos de cunho cultural, político ou social. 
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 Art. 27º . O relatório semestral de atividades, com a prestação de contas, deverá ser 

apresentado ao Conselho Fiscal até o fim do período letivo, a fim de receber parecer 

conclusivo. 

Parágrafo único. No prazo de (30) trinta dias, a contar do recebimento da documentação 

referida no caput deste artigo, o Conselho Fiscal deliberará e emitirá parecer, encaminhando-o 

à apreciação da Assembleia Geral. 

  

Art. 28º . Compete ao Presidente: 

I. Representar a Associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

II. Coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executivo; 

III. Assinar, em conjunto com um dos membros da Diretoria, quaisquer documentos 

relativos às operações ativas da Associação, inclusive, ordens de pagamento, cheques, 

contratos e convênios; 

IV. Designar auxiliares para funções específicas; 

V. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva, bem como as Assembleias; 

VI. Fiscalizar, coordenar e administrar, de modo geral, todas as atividades do CAMusi; 

VII. Assinar as atas das sessões e presidir os balancetes e relatórios, e juntamente com o 

secretário, a correspondência dirigida a personalidades de alta relevância ou 

significado especial; 

VIII. Rubricar os livros do CAMusi e os respectivos termos de abertura e enceramento; 

IX. Agir, em função de seu cargo, respeitadas as disposições estatutárias, em caso de 

urgência extrema e impossibilidade de convocar sessão extraordinária ad referendum 

da Diretoria; 

X. Autorizar despesas; 

XI. Assinar, juntamente com o tesoureiro(a), cheques, ordens de pagamento, letras e 

outros documentos de igual natureza. 

XII. Comparecer obrigatoriamente as sessões da Diretoria, do Conselho e das Assembleias 

Gerais. 

XIII. Auxiliar, promover e coordenar eventos acadêmicos de cunho cultural, político e 

social. 

 

 Art. 29º . Compete ao Vice-Presidente: 

I. Substituir o Presidente em suas faltas, impedimento ou renúncia; 
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II. Auxiliar o Presidente em suas atribuições. 

III. Coordenar e fomentar a ação de intercambio entre o CAMusi e os centros acadêmicos 

e instituições jurídicas. 

IV. Ocupar o cargo de Delegado de Curso junto ao Diretório Central dos Estudantes 

(DCE/UFSJ). 

V. Auxiliar, promover e coordenar eventos acadêmicos de cunho cultural, político e 

social. 

  

Art. 30º . Compete ao Secretário(a): 

I. Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e Assembleias, redigindo as atas; 

II. Coordenar  e superintender as atividades e serviços da secretaria; 

III. Redigir e assinar os editais e avisos; 

IV. Substituir o Presidente ou o Vice-Presidente em suas faltas, impedimentos ou 

afastamento definitivo; 

V. Designar auxiliares para os serviços da secretaria; 

VI. Colaborar na elaboração dos relatórios; 

VII. Organizar e ter sob sua guarda os arquivos da secretaria; 

VIII. Responsabilizar-se pela comunicação interna e externa do curso e realizá-la de 

maneira eficiente, gozando dos meios cabíveis; 

 

Art. 31º. Compete ao Tesoureiro(a): 

I. Coordenar as atividades da tesouraria; 

II. Elaborar o relatório financeiro mensal; 

III. Elaborar, semestralmente, o balancete; 

IV. Manter, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria; 

V. Substituir o Secretário(a), em suas faltas ou impedimentos; 

VI. Arrecadar todas as contribuições e valores relativos ao CAMusi; 

VII. Assinar, juntamente com o Presidente cheques, ordens de pagamento, letras e outros 

documentos de igual natureza; 

VIII.  Prestar, a pedido dos associados, informações sobre a situação financeira do CAMusi; 

IX. Substituir nas faltas do Presidente, do Vice-presidente e do Secretário(a) quando estes 

estiveram impedidos. 
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Parágrafo único. É vetado ao Tesoureiro(a) efetuar despesas não autorizadas pela Diretoria, 

Conselho Fiscal ou Assembleia, não observando os termos deste Estatuto. 

 

Art. 32º . Compete ao Representante Discente junto ao Colegiado: 

I. Supervisionar os planos e atividades didático-pedagógicas do curso; 

II. Acompanhar o planejamento, elaboração e execução pedagógica do Curso, propondo 

se necessário as devidas alterações; 

III. Representar os interesses e reivindicações dos associados diante do Colegiado do 

Curso;  

IV. Exercer as demais funções que lhe sejam previstas no regimento interno da UFSJ e 

neste Estatuto; 

V. Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas necessárias ao bom desempenho e qualidade do curso; 

VI. Zelar pela fiel execução dos dispositivos regimentais e demais regulamentos e normas 

do DMusi e do CMusi, bem como da UFSJ; 

VII.  Reunir-se e tomar decisões conjuntas com o Colegiado de Curso sempre que 

necessário; 

VIII. Auxiliar, promover e coordenar eventos acadêmicos de cunho cultural, político e 

social. 

 

  

SEÇÃO IV 

DO CONSELHO  FISCAL 

  

Art. 33º . O Conselho Fiscal, órgão de controle interno, é constituído por 4 (quatro) membros 

efetivos, sendo eles associados em pleno gozo de suas prerrogativas estatutárias e eleitos 

como Representante de Turma pela suas respectivas turmas, permitida apenas uma reeleição. 

§ 1º O mandato dos membros do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da 

Diretoria Executiva. 

§ 2º Ocorrendo o afastamento provisório de qualquer um dos Representantes de Turma, 

caberá  a Diretoria eleger um substituto, até o fim do mandato para o qual foi eleito. 
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§ 3º Em caso de afastamento definitivo de qualquer um dos Representantes de Turma, a vaga 

será preenchida por um associado eleito em nova eleição realizada pela respectiva turma, até o 

término do mandato dos Representantes de Turma eleitos. 

§ 4º Cabe aos representantes a organização das eleições para seu sucessor. 

  

Art. 34º . Compete ao Conselho Fiscal: 

I. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

II. Debater os problemas relevantes de suas turmas, apresentando por escrito sugestões a 

Diretoria do CAMusi; 

III. Exercer fiscalização relativa a frequência dos professores e a qualidade das aulas por 

estes ministradas; 

IV. Examinar e opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 

operações patrimoniais realizadas; 

V. Opinar sobre a aquisição e alienação de bens; 

VI. Examinar o balanço anual, a prestação de contas e o relatório anual de atividades, 

emitindo parecer a ser submetido à Assembleia Geral; 

VII. Propor à Diretoria Executiva a convocação e reunião conjunta, a fim de tratar de 

assuntos julgados relevantes; 

VIII. Solicitar a Diretoria Executiva convocação de Assembleias Gerais; 

IX. Aprovar nos termos estatutários, qualquer proposta da Diretoria Executiva para 

reforma parcial ou total do presente Estatuto; 

X. Assumir a direção do CAMusi em caso de renuncia coletiva da Diretoria Executiva; 

XI. Resolver, em primeira instância, os casos omissos neste Estatuto, ou submetê-los à 

Assembleia Geral 

 

 

SEÇÃO V 

DAS REPRESENTAÇÕES E DELEGAÇÕES  

 

Art. 35º. As representações e delegações do CAMusi perante a União Nacional dos 

Estudantes (UNE), Diretório Central dos Estudantes (DCE) e demais Entidades e Encontros 

do movimento estudantil serão credenciados pela Diretoria do CAMusi mediante processo 

eletivo, sempre que possível. 
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Parágrafo único. O representante competente do CAMusi para os conselhos de Entidades 

Representativas dos Estudantes em Geral ou de Música é o Presidente do CAMusi, cabendo a 

este indicar substituto em caso de impossibilidade de comparecimento. 

 

Art. 36°. A Assembleia Geral é o órgão competente para eleger os Representantes do 

CAMusi nas entidades e eventos acima indicados, exceção feita por votação direta. 

 

Art. 37°. Os Representantes ou Delegados credenciados têm autonomia nos seus atos, 

reservando-se, entretanto, a Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral o 

direito de lhes censurar ou exigir prestação de contas.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ELEIÇÕES PARA A DIRETORIA DO CAMUSI 

  

Art. 38°. Em dia útil, no último mês do segundo semestre letivo, realizar-se-ão as eleições 

para os cargos eletivos da Diretoria Executiva do CAMusi. 

Parágrafo único. A validação do cargo de Representante Discente junto ao Colegiado, será 

feita através de registro em Ata do Colegiado enviada a PROEN, que nomeará o eleito por 

meio de portaria a ser divulgada.  

 

Art. 39°. As eleições serão convocadas e regulamentadas na forma estatutária, pelo 

Presidente do CAMusi em exercício, até quinze dias antes de sua realização. 

 

 

SEÇÃO I  

DOS ELEITORES 

 

Art. 40°.  São eleitores todos os associados, discentes regularmente matriculados. 

Parágrafo único. É vetado o direito a voto ao associado em caso de trancamento, mobilidade 

acadêmica ou intercâmbio. 
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Art. 41°.  Somente a Carteira de Estudante ou Atestado de Matrícula acompanhado de 

documento oficial com foto constitui prova de identidade do eleitor que estiver regularmente 

matriculado. 

Parágrafo único. Só poderá votar o discente regularizado nos termos deste estatuto, munido 

do referido documento. 

 

 

SEÇÃO II  

DA VOTAÇÃO 

 

Art.42°.  Para legitimidade das eleições, será exigido o comparecimento mínimo de metade 

mais um dos discentes aptos a votar. 

 

Art. 43°. A votação será direta e secreta com utilização de urna. 

Parágrafo único. É vetado o voto por procuração. 

 

Art. 44°.  Na apuração dos votos, obedecer-se-á ao seguinte critério: 

I. Majoritário (metade mais um) para os cargos da Diretoria Executiva.  

 

Art. 45°. O voto para os membros da Diretoria Executiva será por chapa. 

 

Art 46°. Os votos ilegíveis e os que contenham nomes não registrados ou que estejam em 

cédulas não rubricadas pelo Presidente da mesa não serão apurados. 

 

Art. 47°. Cada seção terá uma mesa receptora de votos. Cada mesa será constituída: 

I. De um Coordenador e de um Secretário designados pelo Diretor do CAMusi; 

II. De um Representante ou Delegado de cada chapa devidamente credenciado; 

 

Art. 48°. São incumbências dos membros da mesa.  

I. Ao coordenador de cada mesa receptora compete presidir e dirigir os trabalhos 

eleitorais;  
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II. Ao secretário de cada mesa compete lavrar as atas de abertura e encerramento das 

eleições e cumprir as demais obrigações que lhe foram atribuídas pelo coordenador 

geral da mesa; 

III. Ao representante de cada chapa compete fiscalizar as eleições, lavrar seus protestos na 

ata de encerramento e comunicar, por escrito, ao Presidente do CAMusi, as 

irregularidades ocorridas; 

 

Art 49º. Os membros das mesas receptoras serão escolhidos entre os eleitores relacionados 

em cada seção. 

Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pela mesa 

receptora em consenso com os representantes das chapas. 

 

 

SEÇÃO III  

DOS CANDIDATOS 

 

Art 50º. Poderão concorrer às eleições todos os associados, exceto quando especificado no 

presente Estatuto. 

Parágrafo único. A gestão anterior poderá concorrer a reeleição.  

 

Art. 51º. Só poderão concorrer às eleições os candidatos quites com as obrigações 

regimentais, integrantes das chapas que forem registradas até cinco dias antes da realização 

das mesmas. 

 

Art. 52º. As chapas serão registradas mediante requerimento que será fornecido pela 

secretaria do CAMusi. 

 

 

SEÇÃO IV  

DA POSSE 

 

Art. 53º. Os membros eleitos tomarão posse dos respectivos cargos no início do semestre 

letivo, após a eleição. Com mandato de duração de (2) dois semestres letivos. 
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Art. 54º. Perderá o mandato qualquer membro que: 

I. Tiver cancelada sua matrícula. 

II. Agir em prejuízo do CAMusi. 

Parágrafo único. No caso do item II, a deliberação deverá ser tomada por maioria absoluta 

de votos do membros do CAMusi, cabendo recurso à Assembleia Geral. 

 

 

SEÇÃO V  

DA DESTITUIÇÃO 

 

Art. 55º. Qualquer membro poderá ser destituído do seu cargo pelas seguintes condutas:  

I. Total descumprimento de suas funções estatuárias; 

II. Conduta que importe em lesão ao patrimônio do CAMusi; 

III. Conduta assumida, enquanto representante do CAMusi, que denigra o nome ou 

imagem do CAMusi, ou de qualquer representante de seus associados; 

IV. Reincidência de advertência; 

 

Art. 56º. A destituição se processará da seguinte forma. 

I. Envio de ofício, contendo metade mais uma das assinaturas dos associados, a qualquer 

momento à Diretoria do CAMusi, que convocará uma Assembleia extraordinária para 

analisar o pedido, (5) cinco dias após a convocação. 

II. As assinaturas serão colhidas por qualquer associado. 

III. O Conselho fiscal analisará o pedido e, se aprovar por (¾) três quartos de seus 

membros, o Diretor convocará Assembleia Geral para o julgamento, que realizar-se-á 

(5) cinco dias após a sua convocação; 

IV. Caso aceito o pedido pelo CAMusi, o membro, será afastado de suas funções 

administrativas até a realização da Assembleia Geral que julgá-lo-á; 

V. A Assembleia Geral de julgamento de destituição de membro da Diretoria Executiva 

será presidida por um dos membros do Conselho Fiscal; 

VI. É assegurado o direito de ampla defesa do acusado no decorrer de todo o processo; 
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VII. A Assembleia Geral de julgamento de destituição de membro da Diretoria Executiva 

terá quórum mínimo de (2/3) dois terços dos associados, e destituição, para ser 

aprovada, deverá ter, no mínimo (2/3) dois terços dos votos dos associados presentes. 

  

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

  

Art. 57º. Os associados não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações e 

encargos sociais da Associação. 

  

Art. 58º. A Associação poderá ter um Regimento Interno, que aprovado pela Assembleia 

Geral, disciplinará o seu funcionamento. 

  

Art. 59º. A Associação não tem finalidade lucrativa, não distribui dividendos, nem qualquer 

parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro, bem como aplica integralmente 

no território nacional suas rendas, recursos e eventual resultado operacional, exclusivamente, 

na manutenção e desenvolvimento das finalidades institucionais. 

  

Art. 60º. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 

  

Art. 61º. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva e ratificados ou não pela 

Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, que se seguir à decisão tomada, ficando eleito 

o foro da Comarca de ... (a ser preenchido após aprovação).., para sanar possíveis dúvidas. 

  

Art. 62º. Este Estatuto entrará em vigor na data de seu registro no Cartório do Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas. 

São João del Rei, (data a ser preenchido após aprovação) 

_ 

 

_____________________________ 

Tamíres Lemos Rampinelli 
Presidente 

 

______________________________ 

Natália Vargas 
Secretária 


