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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

 
 

ESTATUTO DA AFURG 
 
 

CAPÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 

 
 
Art. 1º: A Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio Grande, doravante 
denominada AFURG, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 90.788.514/0001-46, 
fundada em 14 de dezembro de 1973 por Alcione Olinto, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, 
constitui-se de uma entidade que congrega os trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas 
da Universidade Federal do Rio Grande [FURG], do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Campus Rio Grande [IFRS], e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
[EBSERH] exclusivamente os lotados no Hospital Universitário da Cidade de Rio Grande. 
 
§ 1º:  A AFURG tem como finalidade precípua a congregação de seus sócios para o fim de execução de 
ações de caráter continuado, permanente e planejado, bem como garantir a excelência de seus serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, priorizando a autonomia e garantia de direitos dos 
usuários. 
 
§ 2º: A AFURG tem também como objetivo social o desenvolvimento das atividades educacionais, 
socioeducacionais, socioculturais, socioesportivas e informativas, podendo para fins de efetivação de 
seu escopo social, prestar este atendimento por si, ou por terceiros mediante contrato ou convênio, 
conforme definido em Regimento Interno. 
 
Art. 2º: A AFURG terá sede e foro na cidade de Rio Grande sito a Rua Padre Nilo Gollo nº 37, Bairro 
Vila São Jorge, CEP. 96.203-270 e duração por tempo indeterminado. 
 
§ Único: Conforme conveniência de suas atividades a AFURG poderá criar escritórios, representações 
ou filiais em outras localidades, dentro ou fora do município sede, cuja instalação dependerá de 
deliberação e aprovação em assembleia. 
 
Art. 3º: A AFURG destina-se a executar atividades sociais e desportivas entre os funcionários em 
serviço e aposentados da Universidade Federal do Rio Grande [FURG], do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia [IFRS] campus Rio Grande, e da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares [EBSERH] lotados no HU-FURG, e tem por finalidade: 

a)  Desenvolver a integração entre todos os sócios; 

b) Constituir e manter serviços de promoção cultural, profissional, cooperativa de saúde (médico, 
odontológico, hospitalar, laboratorial e ambulatorial) e de lazer para os seus sócios; 

c) Representar seus sócios judicial ou extrajudicialmente em direitos coletivos; 

d) Instituir cooperativas; 

e) Instituir caixa de crédito; 

f) Promover instalação de sede social ou campestre; 

g) Proporcionar seguro em grupo; 
 
§ Único: Os benefícios a que se refere o presente artigo serão atendidos por etapas dentro das 
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disponibilidades financeiras da Associação, e nos termos das proposituras das reuniões de Diretoria e 
deliberações em Assembleia Geral, e ainda termos do Regimento Interno. 
 
Art. 4º: A AFURG não poderá envolver-se em questões político-partidárias ou religiosas, bem como, 
ceder sua sede para fins estranhos aos da associação. 
 
Art. 5º: A associação será mantida pelas contribuições que recebe mensalmente de seus sócios, por 
donativos de particulares, pelas rendas próprias, e por subvenções que eventualmente venha a receber 
dos cofres públicos 
 
Art. 6º: A AFURG em hipótese alguma, dividirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou 
parcela do seu patrimônio, sob quaisquer forma e pretexto, aos sócios. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS SÓCIOS, DIREITOS E DEVERES 

 
Art. 7º: A AFURG é constituída pelos sócios regularmente inscritos nesta associação, bem como 
por todos aqueles que nela forem admitidos na forma deste estatuto sem distinções políticas, 
ideológicas, filosóficas, ou religiosas que desejarem associar-se. 
 
Art. 8º: Poderão ser admitidos como sócios, sem discriminação de qualquer natureza, os servidores 
da FURG, do IFRS campus Rio Grande, os funcionários da AFURG, e os da EBSERH lotados HU-
FURG, desde que: 
a) Sejam servidor ou funcionários (CLT ou temporário) da FURG,  
b) Sejam servidor ou funcionários (CLT ou temporário) do IFRS campus Rio Grande; 
c) Sejam funcionários (CLT) da AFURG; 
d) Sejam funcionários (CLT) da EBSERH lotados no Hospital Universitário da FURG; 
e) Sejam maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipados; 
f) Estejam em dia com as suas obrigações eleitorais, nos termos da Lei. 
 
§1º: A qualidade de Sócio é intransmissível, não respondendo este, mesmo que subsidiariamente ou 
solidariamente, pelas obrigações legais e/ou contratuais assumidas pela AFURG. 
 
§2º: As obrigações sociais provenientes de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
que importem em violação de direito legalmente estabelecido ou de disposição prevista neste Estatuto 
e/ou que causem prejuízo à AFURG ou à terceiros, acarretarão aos responsáveis a obrigação de 
repararem os danos, sem prejuízo das implicações civis e criminais de seus atos. 
 
§ 3º: No desenvolvimento de suas atividades, a AFURG deve adotar todas as práticas de gestão 
administrativa, visando coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, 
em decorrência da participação no processo decisório. 
 
Art. 9º: São considerados dependentes nos termos da lei cível e tributária e Regimento Interno: 
a) O cônjuge ou companheira(o); 
b) Os filhos (as), os tutelados e aqueles sob guarda judicial menores de 18 anos; 
c) Os filhos, os tutelados e aqueles sob guarda judicial, entre 21 e 24 anos de idade, solteiros, 
dependentes economicamente do titular e estudantes de curso superior reconhecido pelo MEC ou 
Conselho de Classe; 
d) Os irmãos menores de 18 (dezoito) anos, do sócio, desde que sob sua dependência econômica; 
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e) Os ascendentes e os descendentes, até terceiro grau de parentesco com o sócio, desde que sob sua 
dependência econômica. 
 
§ 1º: Ao completarem a idade limite, os dependentes referidos nas letras “b”, “c” e “d” poderão optar pela 
continuidade desta condição de dependência ao sócio, nos termos deste Estatuto, desde que sejam 
aprovados por maioria de votos em deliberação de Reunião da Diretoria Executiva. 
 
§ 2º: A critério exclusivo da Diretoria e do conselho deliberativo, poderão ainda ser considerados 
dependentes outras pessoas que estejam na dependência econômica, ou que estejam em condição 
equivalente ao cônjuge, ou noivos(as), ou pessoa que mantém parentesco com o sócio. 
 
§ 3º: A prova da dependência será exigida a cada 2 (dois) anos, resguardado à Diretoria o direito de 
verificação a qualquer tempo, bem como, o de suspender provisória ou definitivamente o benefício. 
 
 
Art.10º:  O quadro social do AFURG compreende as seguintes classes de sócios, sem distinção de 
nacionalidade, cor, sexo, gênero, crença ideológica ou religiosa:  
 
a) Fundador; 
b) Remido; 
c) Benemérito; 
d) Contribuinte;  
e) Temporário; 
f) Usuários; 
g) Agregado. 
 
§1°: Sócios Fundadores - são todos aqueles que fundaram a associação, ou seja, aquelas pessoas que 
se associaram até a aprovação do primeiro estatuto da entidade. 
 
§ 2º: Sócios Remidos - são os fundadores com mais de 70 anos de idade que tenham cooperado com 
a taxa de contribuição até o registro do presente estatuto, ou; os Sócios que por distinção enquanto 
beneméritos sejam declarados pela Diretoria, por unanimidade, como remido. A remissão será atribuída 
em caráter vitalício, sendo pessoal e intransferível, isentando-os unicamente da taxa de contribuição 
mensal, sem prejuízo dos demais direitos e obrigações. 
 
§ 3º: Sócios Beneméritos - são àqueles que tenham prestado à AFURG serviços prestimosos e 
relevantes à boa consecução dos objetivos sociais da entidade. 
 
§ 4º:  Sócios Contribuintes - são aqueles que não se qualificam como sócio fundador. 
 
§ 5°: Sócios Temporários - são os que forem autorizados pela Diretoria a frequentar as dependências 
sociais e esportivas da AFURG, por prazo nunca superior a 01 (um) ano, satisfeitas as condições 
previstas no Regimento Interno, inclusive o pagamento da taxa de contribuição mensal. Se satisfeitas 
as condições associativas (art. 8º), este poderá ser qualificado como Sócio Contribuinte, nos termos 
deste Estatuto. 
 
§ 6º: Sócios Usuários - são aqueles qualificados como fruidor de benefícios, promoções, planos 
individuais ou corporativos de toda espécie, ou projetos (latu ou estrito sensu), que venham a ser 
implementados pela AFURG; mediante contrato, termo ou convênio a ser firmado entre as instituições 
ou empresas colaborativas. A qualificação de sócio fruidor tem prazo determinado, enquanto perdurar o 
contrato, convenio, termo ou interesses da AFURG. 



 

4 

 

 
§ 7º: Sócio Agregado – são aqueles dependentes que já atingiram a idade limite no art. 9º deste Estatuto, 
mas desejam permanecer vinculados à AFURG. Fica estatuído que após a deliberação pela Diretoria 
dos nomes dos sócios agregados, estes passarão a contribuir na proporção de ¼ da taxa de contribuição 
do então sócio titular. 
 
Art. 11º: Os servidores da FURG, do IFRS campus Rio Grande, da AFURG e da EBSERH lotados no 
HU-FURG, deverão requerer junto a AFURG a sua inclusão no quadro social, mediante apresentação 
da documentação solicitada e assinatura de contrato. 
 
§ 1º: O pagamento da contribuição mensal será recolhido por meio de débito em conta a partir de critérios 
definidos pela Assembleia Geral, devidamente autorizado pelo sócio.  
 
§ 2º: Os colaboradores que porventura tiverem relação de vínculos por prazo determinado ou celetistas, 
deverão apresentar sua comprovação de vínculo, para fins de manutenção de sua qualificação enquanto 
sócio (art. 8º), a cada 2 (dois) anos. 
 
Art. 12º: Os integrantes do quadro social da AFURG recolherão mensalmente aos cofres da Associação, 
na proporção de 1% (um por cento) do valor que percebem a título de salário, respeitando o limite de 
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) ao mês. 
 
§ 1º: O valor a título de contribuição referido nesse artigo, poderá ser alterado a qualquer tempo, por 
conveniência da diretoria executiva e respaldado por parecer e aprovação dos conselhos. 
 
§ 2º: O sócio é inteiramente responsável pelo pagamento da contribuição/mensalidade do(s) 
dependentes, este terá valores diferenciados conforme decisão da diretoria, respeitadas as condições 
previstas no Regimento Interno. 
 
Art. 13º: A contribuição pertinente aos sócios qualificados como temporários e usuários, será definido 
valores e condições, caso a caso, por deliberação da Diretoria, respeitadas as condições previstas no 
Regimento Interno. 
 
Art. 14º: São direitos dos sócios: 

a) Utilizar as dependências da Associação para atividades compreendidas neste Estatuto e no 
Regimento Interno da associação; 

b) Votar e ser votado nas eleições da associação, de acordo com o determinado neste Estatuto e no 
Regimento Interno; 

c) Participar das reuniões de todos os órgãos da AFURG, especialmente as assembleias, de acordo 
com o previsto neste Estatuto ou regulamentação específica; 

d) Gozar dos benefícios e das assistências proporcionados pela Associação; 

e) Denunciar e representar à Assembleia Geral contra qualquer órgão ou sócio, sempre que julgar 
oportuno, nos termos deste Estatuto; 

f) Requerer ao Conselho Deliberativo, apuração de qualquer irregularidade na administração da 
AFURG; 

g) Requerer o próprio desligamento e exclusão do quadro de sócios. 
 
§ 1º: Os sócios somente poderão exercer os direitos previstos neste artigo se estiverem em pleno gozo 
de seus direitos civis e em dia com suas obrigações estatutárias. 
 
§ 2º: Os sócios temporários, usuários e agregados não podem votar e serem votados para eleição de 
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Diretoria e composição de chapa, por terem direitos limitados enquanto qualidade de sócio. 
 
Art. 15º: São deveres dos sócios: 

a)  Trabalhar com dignidade em prol dos objetivos da Associação, respeitar os dispositivos estatutários 
e regimentais, zelar pelo bom nome da AFURG; enfim, atuar e agir com ética e elevados princípios 
morais; 

b) Cumprir e exigir o cumprimento deste Estatuto e o respeito por parte das decisões tomadas em 
Assembleia Geral, conselhos e diretoria desta Associação; 

c) Zelar pelo patrimônio da AFURG; 

d) Comparecer às reuniões e Assembleias Gerais convocadas pela AFURG; 

e) Pagar a contribuição mensal, e todas as demais obrigações financeiras que o sócio assume junto a 
AFURG, mediante débito em conta devidamente autorizado pelo sócio; 

f) Desempenhar com zelo e dedicação o cargo para o qual tenha sido eleito ou escolhido;  

g) Zelar pelo patrimônio da AFURG e pelo seu bom nome perante a opinião pública; 

h) Satisfazer pontualmente os compromissos contraídos com a associação, inclusive quanto ao 
pagamento das mensalidades a que estiver obrigado estatutariamente.  
 
 
 

CAPÍTULO III 
DA SUSPENSÃO, DA EXCLUSÃO E DO DESLIGAMENTO DO SÓCIO 

 
Art. 16º: Os sócios estão sujeitos as penalidades de suspensão e exclusão do quadro social, quando 
cometerem desrespeito ao Estatuto e decisões dos Órgãos da Associação, bem como, as penalidades 
previstas no Regimento Interno. 
 
§ 1°: A apreciação da falta cometida será analisada, em primeira instância, pelo Conselho deliberativo 
e, em grau recursal, pela Assembleia Geral. 
 
§ 2°: Sempre que necessário, poderá ser criada, por ordem do presidente, uma Comissão de Ética, 
que aprofundará a análise do ocorrido,  
 
§ 3°: A penalidade será determinada pela Comissão de Ética e deliberada em reunião dos Conselhos, 
ou em grau de recurso pela Assembleia Geral, assegurada aos sócios envolvidos a mais ampla 
liberdade de defesa. 
 
§ 4°: O sócio em débito com a AFURG não poderá participar de atividades que gerem ônus à Entidade 
até que seja totalmente regularizada a sua situação. 
 
Art. 17º: Serão aplicadas as penalidades de exclusão e suspensão dos direitos sociais, na forma deste 
Estatuto, como segue:  
 
§ 1º: Será excluído da AFURG o sócio que for desligado de seus vínculos com a FURG, IFRS campus 
Rio Grade, por condenação judicial com trânsito em julgado, e sendo empregado da AFURG e EBSERH 
com a respectiva baixa na CLT e/ou também caso de transferência ou redistribuição do funcionário, ou 
ainda todos aqueles que violarem as normas deste Estatuto ou do Regimento Interno. 
 
a) O Sócio que violar as normas deste estatuto ou dos Regimentos Internos da AFURG, responderá a 
um processo administrativo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de 
exclusão do quadro social e dos direitos sociais;  
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b) Se o processo administrativo for julgado procedente para o fim de excluir o Sócio, o mesmo será 
devidamente notificado da decisão. 
 
§ 2º: Será aplicada, automaticamente, a penalidade de suspensão dos direitos ao sócio que deixar de 
pagar as mensalidades definidas neste Estatuto ou em Assembleia Geral, bem como as demais 
obrigações financeiras assumidas em contrato pelo período de 3 (três) meses consecutivos ou 3 (três) 
meses intercalados no período de um ano, sem prejuízo das demais sanções previstas em contrato. 
 
§ 3º: Somente será revogada a pena de suspensão de direitos referida no parágrafo anterior, em caso 
de quitação total do débito por parte do Sócio. 
 
Art. 18º: O processo de exclusão será instaurado pelo Conselho Deliberativo de ofício, ou mediante 
comunicação do fato faltoso por qualquer sócio, em decisão fundamentada.  
 
§ 1º: Instaurado o processo de exclusão, será nomeado, pelo presidente e vice-presidente, em conjunto 
com os conselheiros, uma comissão integrada por três conselheiros para proceder a apuração do fato. 
Será assegurado ao Sócio o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
§ 2º: O Sócio será notificado por escrito para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 
dias, ou requerer a produção de provas. Ao final, a comissão apresentará relatório e opinará, 
fundamentadamente, sobre a aplicação da penalidade. 
 
§ 3º: Caso o sócio não seja localizado para notificação pessoal, após três tentativas, esta poderá ser 
feita por meio de edital a ser publicado no site da Associação. 
 
§ 4º: Caberá ao Conselho Deliberativo o julgamento do processo de exclusão, mediante voto aberto e 
decisão fundamentada. 
 
Art. 19º: Caso o sócio não se conforme com a decisão do Conselho Deliberativo caberá recurso à 
Assembleia Geral, no prazo de 15 dias contados da ciência desta, a qual será convocada 
especificamente para este fim, cujo julgamento será definitivo.  
 
Art. 20º: Ao sócio não é permitido suspender o recolhimento ou pagamento de qualquer contribuição à 
AFURG, sob pena de suspensão dos direitos de sócio.  
 
Art. 21º: O sócio a qualquer tempo, sem prévio aviso, poderá de livre iniciativa, protocolar na secretária 
da associação, requerimento com pedido de desligamento do quadro de sócios. 
 
§ 1º: O protocolo do requerimento de desligamento do quadro de sócios não exime o sócio de quitar 
suas obrigações financeiras anteriormente assumidas junto à associação. 
 
§ 2º: O sócio que for transferido ou redistribuído deverá, obrigatoriamente, requerer a sua exclusão do 
quadro social, e não procedendo dessa forma, assim que for apurado a confirmação de transferência ou 
redistribuição o mesmo será automaticamente desligado do quadro social, sem prejuízo das obrigações 
assumidas até a data da exclusão e as a vencer. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AFURG 
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Art. 22º: São órgãos da AFURG: 
a) Assembleia Geral; 
b) Diretoria Executiva; 
c) Conselho Deliberativo; 
d) Conselho Fiscal. 
 
Art. 23º: A Assembleia Geral é órgão soberano da instituição, constituir-se-á dos sócios em pleno gozo 
de seus direitos estatutários. 
 
Art. 24º: A Diretoria é corpo executivo que administra a AFURG, e compõe-se do Presidente, Vice-
Presidente, primeiro e segundo secretário e primeiro e segundo tesoureiro. 
 
§ 1º: O mandato da diretoria será de (04) quatro anos e será composta dentre os seus sócios em pleno 
gozo de seus direitos estatutários. 
 
§ 2º: Nos impedimentos e afastamentos do Presidente, exercerá o cargo o Vice- Presidente e, nos 
impedimentos e afastamentos deste, o primeiro e segundo secretário e em caso de impossibilidade 
destes, o primeiro e segundo tesoureiro, sempre respectivamente nesta ordem. 
 
Art. 25º: O Conselho Fiscal é formado por (03) três membros titulares e (02) dois membros suplentes, 
eleitos em Assembleia Geral dentre os seus sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários. 
 
Art. 26º: O Conselho Deliberativo é formado por (05) cinco membros titulares (03) três membros 
suplentes, eleitos em Assembleia Geral dentre os seus sócios em pleno gozo de seus direitos 
estatutários. 
 
Art. 27º: As eleições da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, serão 
formalizadas através de chapas fechadas, contendo os membros para cada uma das funções, e estes 
serão eleitos em Assembleia Geral Ordinária por maioria simples dos votantes aptos. 
 
§ 1º: Somente os sócios no pleno gozo dos seus direitos estatutários serão eleitos para ocupar cargos 
dentro da estrutura administrativa, atendida as exigências previstas neste estatuto e na legislação 
vigente. 
 
§ 2º: Se no período de mandato, antes dos 24 (vinte e quatro) meses precedentes ao final do mandato 
da chapa eleita, houver vacância igual ou superior a 50% no quadro da Diretoria Executiva, do Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal, será admitido a recomposição dos cargos por meio de Assembleia Geral 
Extraordinária convocada para esse fim específico. 
 
§ 3º - É vedado o direito de concorrer aos cargos da diretoria e conselhos, àqueles sócios que não 
estejam em consonância com o art. 8º deste Estatuto.  
 
Art. 28º:  A AFURG não remunera, nem concede vantagens ou benefícios, sob qualquer forma ou título, 
aos membros da Diretoria executiva, do conselho fiscal e conselho deliberativo, e aos sócios em razão 
das competências. Esses nada perceberão pelo exercício de seus mandatos, considerando-se tal 
serviço como atribuições relevantes, sendo que os excedentes de receita, eventualmente apurados, 
serão obrigatoriamente e integralmente aplicados no desenvolvimento dos objetivos institucionais.  
 
Art. 29º: É facultado aos Diretores e Conselheiros licenciarem-se por prazo que não exceda a 180 (cento 
e oitenta) dias durante o período do mandato.  
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§ 1º: Serão considerados vagos os cargos daqueles que requererem sua renúncia, ou em caso de óbito 
do sócio ocupante de cargo na estrutura da Associação.  
 
§ 2º: Ocorrendo vacância tanto do presidente e/ou do vice-presidente, por morte, doença, afastamento 
motivado ou não, ou impedimentos de todas as ordens, será convocada Assembleia Geral 
Extraordinária, a qual se reunirá no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a vacância, para 
eleger o novo integrante, sem que haja a necessidade de recomposição de toda a Diretoria Executiva. 
 
§ 3º. Ocorrendo a vacância de ambos os tesoureiros e/ou ambos os secretários, a(s) vaga(s) será(ão) 
recomposta(s) por indicação da Diretoria Executiva, em sede de reunião, devendo haver apenas a 
ratificação por Assembleia Geral Extraordinária, a qual poderá ser realizada em até 06 (seis) meses 
após a deliberação da reunião. 
 
§ 4º: Ocorrendo a vacância de mais de 2/3 (dois terços) de todos os componentes dos dois Conselhos, 
incluindo membros titulares e suplentes, será convocada Assembleia Geral Extraordinária, a qual se 
reunirá no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a vacância destes, para fins de 
recomposição dos cargos, sem que haja a necessidade de nova eleição. 
 
 

SEÇÃO I 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

 
Art. 30º: Compete à Assembleia Geral: 
a) Eleger a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo;  
b) Apreciar recursos contra decisões da diretoria executiva; 
c) Decidir sobre reformas do Estatuto; 
d) Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais que não 
sejam destinados ao uso da finalidade social da AFURG; 
e) Deliberar sobre a aprovação das contas da Associação. 
 
Art. 31º: A Assembleia Geral realizar-se-á, ordinariamente, uma vez por ano para: 
a) Apreciar o relatório anual da Diretoria Executiva; 
b) Discutir e homologar as contas e o balanço; 
 
§ 1º: A assembleia Geral Ordinária para as finalidades da alínea a e b supra, realizar-se-á até o dia 30 
de abril, referentes ao exercício anterior. 
 
§ 2º: A Assembleia Geral Ordinária também será realizada a cada 04 (quatro) anos, até o dia 15 (quinze) 
de novembro, para eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. 
 
§ 3º: Os membros eleitos para Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo tomarão 
posse na mesma Assembleia Geral Ordinária, assumindo o exercício de seus cargos no dia primeiro do 
mês de janeiro do ano seguinte a posse. 
 
§ 4º: Fica vedado aos membros da Diretoria Executiva e Conselhos a eleição por mais de dois mandatos 
consecutivos nos mesmos cargos. 
 
Art. 32º: A Assembleia Geral realizar-se-á, extraordinariamente, quando convocada justificadamente: 
a) Pelo presidente da Diretoria Executiva; 
b) Em substituição ao Presidente da Diretoria Executiva e na sua omissão, por dois terços dos membros 
da Diretoria Executiva, excluindo-se do cômputo o Presidente; 
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c) Em substituição ao Presidente da Diretoria e a Diretoria e nas suas omissões, por dois terços dos 
membros do Conselho Fiscal e/ou Conselho Deliberativo; 
d) Por requerimento de 1/4 dos sócios quites com as obrigações sociais. 
 
Art. 33º: A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da Instituição, 
por circulares, por redes sociais, meio eletrônico ou ainda divulgado em jornal de circulação local, ou 
outros meios convenientes, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para as ordinárias e 10 (dez) 
dias para as extraordinárias, devendo constar das mesmas a ordem do dia. Ainda, havendo condições 
de aferição, as convocatórias ou qualquer comunicação pode ser realizada por via eletrônica. 
 
§ 1º: Para instalação da Assembleia Geral, exigir-se-á em primeira convocação o quórum de pelo menos 
2/3 dos sócios quites com suas obrigações estatutárias e, em segunda convocação com qualquer 
número de sócios quites com suas obrigações estatutárias, com intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos 
entre as duas convocações, sendo as deliberações tomadas por maioria simples dos votos, desde que 
a Lei não exija quórum especial. 
 
§ 2º: Fica aprovado, desde já, a possibilidade de realização das Assembleia Gerais, ordinárias e/ou 
extraordinárias, por videoconferência, sendo obrigatório a preservação da gravação, assim como a 
transcrição a termo para registro no competente cartório de títulos e documentos. 
 
Art. 34º: As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Presidente ou por seu substituto 
legal. 
 
Art. 35º: Não será admitido voto por procuração, por delegação ou por correspondência. 
 
 

SEÇÃO II 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

 
Art. 36º: O Conselho Deliberativo é órgão independente, eleito por assembleia geral e composto por 05 
(cinco) membros titulares e 03(três) membros suplentes. 
  
Art. 37º: Os trabalhos do Conselho Deliberativo regular-se-ão pelo Regimento Interno.  
 
Art. 38º: Compete ao Conselho Deliberativo: 
a) Apreciação de parecer emitido pelo conselho fiscal referente ao orçamento anual, bem como, análise 
da prestação de contas, balancetes e balanço anual da Associação. 
b) Decidir em grau de recurso quanto à admissão e exclusão de sócios. 
c) Deliberar no tocante aos regulamentos e regimentos internos, apresentados pela Diretoria; 
d) A aceitação de doações com ou sem encargos; 
e) Resolver os casos omissos, garantindo recurso à Assembleia Geral. 
 
 

SEÇÃO III 
DO CONSELHO FISCAL 

 
Art. 39º: O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização da entidade, eleito por assembleia geral e composto 
por 03 (três) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes, totalizando 05 (cinco) membros, 
cabendo-lhe precipuamente zelar pela gestão econômico-financeira. 
  
Art. 40º: Os trabalhos do Conselho Fiscal regular-se-ão pelo Regimento Interno.  



 

10 

 

 
Art. 41º: Compete ao Conselho Fiscal: 
a) examinar todos os documentos contábeis das instituições; 
b) examinar o balancete semestral apresentado pelo presidente, opinando a respeito; 
c) apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados. 
d) opinar sobre a aquisição e alienação de bens; 
e) solicitar auditoria interna. 
f) Emitir parecer sobre operações de crédito; 
 
§ 1º: O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por trimestre, extraordinariamente, sempre que 
necessário, sendo que as convocações ocorrerão com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas. 
 
§ 2º: No caso de vacância, o Conselho Fiscal designará um dos membros suplentes para preenchimento 
da vaga, até o término do mandato. 
 
§ 3º: As deliberações serão tomadas por maioria de votos, e da reunião será lavrada a respectiva ata, 
contendo, embora sucintamente, a reprodução das ocorrências. 
 
 

SEÇÃO IV 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 
Art. 42º: A Diretoria Executiva da AFURG será constituída dos seguintes cargos: 
a) Presidente; 
b) Vice-Presidente; 
c) Primeiro e segundo tesoureiros  
d) Primeiro e segundo secretários 
 
Art. 43º: Compete à Diretoria: 
a) Elaborar e executar programa anual de atividades; 
b) Elaborar e apresentar, à Assembleia Geral, o relatório anual das atividades desempenhadas na 
associação; 
c) Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de interesse 
comum; 
d) Contratar e demitir funcionários; 
e) Convocar a Assembleia Geral. 
f) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Interno, bem como as decisões das Assembleias 
Gerais e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, nos limites de suas competências; 
g) Organizar eventos culturais, sociais, esportivos, recreativos e demais atividades destinadas à 
melhoria da qualidade de vida e do nível sociocultural dos sócios; 
h) Elaborar os instrumentos de comunicação da entidade com os sócios; 
i) Concessão de título de sócios remidos e beneméritos; 
  
Art. 44º: A Diretoria Executiva reunir-se-á de maneira formal, quando necessário, mediante convocação 
prévia do Presidente e/ou seu substituto legal, nos termos deste estatuto. 
 
§ Único: As deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente e/ou seu substituto 
legal, nos termos deste estatuto, o voto de desempate, e da reunião será lavrada a respectiva ata, 
contendo, embora sucintamente, a reprodução das ocorrências. 
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Art. 45º: Compete ao Presidente: 
a) Representar a Associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 
b) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e os Regimentos Internos; 
c) Convocar e presidir a Assembleia Geral; 
d) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
e) Autorizar a concessão dos benefícios instituídos pela AFURG; 
f) Assinar em conjunto com o tesoureiro os cheques ou documentos que comprometam financeiramente 
a AFURG; 
g)  Executar outras tarefas correlatas ou necessárias a eficiência de suas atribuições específicas; 
h) Outorgar procurações públicas ou privadas, em conjunto, com a vice-presidência ou com quaisquer 
outros membros ativos da Diretoria Executiva. 
 
Art. 46º: Compete ao Vice-Presidente: 
a) Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 
b) Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término do mandado; 
c) Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente. 
 
Art. 47º: Compete ao 1º Tesoureiro: 
a) Executar os serviços da tesouraria; 
b) Realizar pagamentos das despesas autorizadas; 
c) Substituir ao Presidente e ao Vice-Presidente em suas faltas e impedimentos 
d) Assumir o mandato, em caso de vacância, e convocar eleições para recomposição da Diretoria, 
exercendo o mandato até a posse da nova Diretoria eleita e empossada; 
e) Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente e ao Vice-Presidente; 
f) Assessorar o processo de planejamento estratégico e construção do orçamento da AFURG; 
g) Assessorar a Diretoria acerca das políticas de gestão de pessoal; 
h) Gerenciar o orçamento mensal de custos e despesas; 
i) Assessorar e instrumentalizar a diretoria para tomada de decisões; 
j) Apresentar relatório de informações gerenciais e cenários futuros da Associação; 
 
Art. 48º: Compete ao 2º Tesoureiro: 
a) Substituir o 1º Tesoureiro em suas faltas e impedimentos; 
b) Executar as atividades que lhes forem delegadas pelo 1º Tesoureiro. 
 
Art. 49º: Compete ao primeiro Secretário: 
a) Executar os serviços de secretaria; 
b) Preparar o expediente e redigir a correspondência da AFURG. 
c) Secretariar as reuniões da Diretoria, Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral. 
 
Art. 50º: Compete ao 2º Secretário: 
a) Substituir o 1º Secretário em suas faltas e impedimentos; 
b) Executar as  atividades que lhes forem delegadas pelo 1º Secretário. 
 
Art. 51º: A AFURG poderá ter departamentos especializados, para execução das diversas atividades, 
subordinados ao Presidente. 
 

 
CAPÍTULO V 

DO PATRIMÔNIO DA AFURG 
 
Art. 52º:  O patrimônio da AFURG constituir-se-á de bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, 
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reservas, contribuições, donativos e verbas especiais. 
 
Art. 53º: É vedada a venda, permuta, doação ou alienação do patrimônio imóvel da AFURG sem análise 
de parecer emitido pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, assim como deve ser deliberado e votado em 
Assembleia Geral. 
 
§ 1º- É vedada a venda, doação, permuta ou alienação dos bens móveis, sem emissão de parecer 
elaborado pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, endereçado a Diretoria Executiva. 
 
§ 2º. É vedada toda e qualquer operação que venha a gravar e onerar tanto o patrimônio, quanto o nome 
da entidade, cadastro e direitos da AFURG, não sendo permitido a solidariedade ou subsidiariedade de 
responsabilidades e obrigações perante terceiros ou sócios; excetuados as disposições em que a Lei 
obriga. 
 
Art. 54º: Constituem Receita da AFURG: 
 
a) As contribuições dos sócios; 
b) Os auxílios e subvenções de qualquer espécie; 
c) Os resultados das operações de crédito. 
 
Art. 55º: A receita provável e a despesa fixada para cada exercício financeiro constarão de orçamento 
próprio, elaborado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho Fiscal. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DAS ELEIÇÕES 

 
Art. 56º: São elegíveis todos os sócios, maiores de 18 anos, que estejam quites com suas obrigações 
sociais, em pleno gozo de seus direitos sociais, nos termos deste estatuto, e façam parte de uma chapa 
apta a concorrer no pleito eleitoral. 
 
§ Único - É imprescindível a apresentação de Certidão de Regularidade dos órgãos de proteção ao 
crédito, no ato da candidatura, para os candidatos aos cargos da diretoria executiva da Associação. 
 
Art. 57º: As eleições da AFURG efetuar-se-ão sempre pelo sistema de voto secreto. 
 
§ Único: A formação da chapa para concorrer ao pleito eleitoral, obrigatoriamente, deverá ser formada 
na proporção de 2/3 dos servidores da FURG, e os demais componentes podem ser divididos entre os 
servidores do IFRS campus Rio Grande e EBSERH lotados no HU- FURG, respeitado o art. 8º e art. 14, 
§ 2º. 
 
Art. 58º: Os mandatos dos cargos eletivos terão duração de 04 (quatro) anos. 
 
Art. 59º: As eleições para renovação do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva 
deverão ser realizadas em no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias antes do término dos mandatos. 
 
§1º: A publicação das regras eleitorais e convocação da formação das chapas, será efetivada pela 
Presidência com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias antes do pleito. 
 
I. Os prazos serão contados em dias corridos; 
II. As publicações e comunicações sobre o pleito eleitoral serão disponibilizados no site da AFURG, e/ou 
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mídias escritas e digitais. 
 
Art. 60º: O processo eleitoral seguirá as regras dispostas no Regimento Interno da Associação. 
 
Art. 61º: Todos os cargos eletivos terão prazo de vigência sempre até o dia 31 de dezembro do ano final 
do mandato. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DA DISSOLUÇÃO 

 
Art. 62º: Somente poderá haver dissolução da AFURG em Assembleia Geral com aprovação de 2/3 
(dois terços) dos sócios, depois de liquidado o passivo. 
 
Art. 63º: Em caso de dissolução da AFURG o patrimônio remanescente será destinado à Universidade 
Federal do Rio Grande - FURG, e a mesma através da sua Direção dará destino que julgar acertado.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 64º: Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, “ad-referendum” dos Conselhos, 
quando a situação o exigir. 
 
Art. 65º: O ano financeiro da AFURG inicia-se em 01 de janeiro e termina em 31 de dezembro.  
 
Art. 66º: As matérias que forem discutidas e deliberadas nas Assembleias Gerais, nas reuniões da 
Diretora Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo serão reduzidas a termo e 
consignadas em atas, que serão lavradas pelos respectivos Secretários e assinadas pelos participantes. 
 
§ Único: As atas referidas no caput deste artigo, a exceção das atas das Assembleias Gerais, que 
deverão ser levadas a registro no Cartório competente, as demais podem ser feitas e armazenadas por 
meios eletrônicos e levadas, quando necessário, para o registro no Cartório competente. 
 
Art. 67º: Aquelas situações que não tiverem previsão nos Regimentos Internos da AFURG, fica 
autorizada a Diretoria a disciplinar e normatizar acerca da estrutura organizacional, obrigações e 
responsabilidades. 
 
 
Art. 68º: A convocação das assembleias ordinárias ou extraordinárias será feita com antecedência, nos 
termos da lei, contendo a pauta dos assuntos a serem tratados pelos sócios. 
 
§ 1º. O quórum mínimo para a abertura das assembleias ordinárias será, em primeira convocação, de 
metade mais um dos sócios presentes e, em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer 
número de sócios presentes. 
 
§ 2º. O Estatuto poderá ser alterado em qualquer tempo, bastando haver uma reunião prévia de Diretoria 
que motive a necessidade e justificativa de alteração para aprovação em assembleia. 
 
Art. 69º: Fica autorizada e legitimada que tanto as reuniões de Diretoria Executiva, Reuniões de 
Conselhos quanto as próprias Assembleias Gerais poderão ser realizadas de modo virtual, presencial 
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ou mista, tudo em consonância com o Regimento Interno e convocações. 
 
Art. 70º: Fica determinado que até o final do ano civil de 2022, todos os sócios e dependentes deverão 
regularizar suas qualificações e condições associativas perante a AFURG, nos termos do Regimento 
Interno.  
 
Art. 71º: O presente Estatuto entra em vigor na data de seu registro no cartório competente, revogadas 
as disposições em contrário, especialmente os Estatutos anteriores. 
§ 1º: O disposto no artigo 24, § 1º, passa a vigorar a partir do ano subsequente ao registro em cartório 
do presente estatuto. 
 

Rio Grande- RS, 08 de julho de 2021. 
 
 
 

Glaudenir H. de Lemos 
Presidente 
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