
ESTATUTO DO GRUPO DO LEITE  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

 

Art.1° - O GRUPO DO LEITE, da Universidade Federal de Lavras (UFLA), entidade civil, 

apartidária, sem fins lucrativos, com tempo de duração indeterminado, com sede e foro na 

cidade de Lavras – MG, é órgão destinado a congregar profissionais, estudantes e criadores, 

tendo por finalidade, promover cursos, simpósios, seminários, encontros técnicos, palestras, 

debates, dias de campo e demais eventos que possam contribuir para a elevação dos 

conhecimentos, bem como celebrar convênios e prestar consultorias técnicas a pequenos e 

médios produtores, além de promover o constante treinamento e aperfeiçoamento de discentes 

de graduação e de pós-graduação em ensino, pesquisa e extensão.  

 

CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art.2º - São atribuições do: 

a) Promover a solidariedade e a aproximação entre os associados através de reuniões de 

caráter científico, simpósios, seminários, encontros técnicos, palestras, debates, assistências 

técnicas e eventos que possam contribuir para a melhoria e divulgação dos conhecimentos; 

b) Promover o constante treinamento e aperfeiçoamento de estudantes de graduação e de pós-

graduação; 

c) Promover cursos destinados a estudantes de Medicina Veterinária, Agronomia, Zootecnia, 

técnicos, produtores rurais e outros que possuam interesse; 

d) Colaborar na execução de trabalhos de pesquisa; 

e) Executar atividades de extensão relacionadas a produção de leite; 

f) Participar da elaboração e execução de convênios, acordos e ajustes relacionados a área de 

atuação; 

 

CAPÍTULO III - DO CORPO SOCIAL 

SEÇÃO I – DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art.3º - O corpo social é constituído por: 

I. Orientador; 

II. Diretor; 



III. Secretario; 

IV. Tesoureiro; 

V. Conselheiros Fiscais; 

VI. Associados. 

Parágrafo 1º - O orientador deve ser docente da UFLA. 

Parágrafo 2º - Poderão ser membros associados, discentes do curso de graduação em medicina 

veterinária, agronomia e zootecnia da Universidade Federal de Lavras.  

Parágrafo 3º - Os cargos de presidente, secretário, tesoureiro e conselheiros fiscais devem ser 

compostos apenas membros associados, discentes do curso de graduação em medicina 

veterinária agronomia e zootecnia. 

 

Art.4º - A admissão de associados será feita mediante seleção de trainees no inicio de cada 

semestre, onde ao final do semestre este será avaliado e sua entrada como associado será votada. 

Parágrafo Único – Os associados não serão cobrados de pagamento de taxas de inscrição e 

mensalidades ou anuidades.  

 

SEÇÃO II – DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

 

Art.5º - Constituem direitos dos associados: 

I. Participar dos eventos promovidos pelo GRUPO DO LEITE; 

II. Propor medidas e ações que devam ser realizadas pelo GRUPO DO LEITE. 

 

Art. 6º - Constituem deveres dos associados: 

I. Cumprir o estatuto; 

II. Acatar as decisões dos órgãos do GRUPO DO LEITE; 

III. Participar das reuniões; 

IV. Zelar pelo patrimônio moral e material do do GRUPO DO LEITE; 

V. Desempenhar encargos e participar de comissões quando designados. 

Parágrafo único – Os associados não respondem solidária nem subsidiariamente pelas 

obrigações do GRUPO DO LEITE. 

 

CAPITULO IV - DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art.7º - O GRUPO DO LEITE é constituído pelos seguintes órgãos: 

a) Assembléia Geral; 

b) Coordenação Geral (Presidente); 



c) Conselho Fiscal; 

 

SEÇÃO I – DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

Art. 8º - A Assembléia Geral, órgão máximo de deliberação é constituída pelos associados. 

 

Art.9º - A Assembléia Geral, presidida pelo presidente, reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) 

vezes por semana e extraordinariamente quando convocada pelo presidente ou 2/3 (dois terços) 

dos associados. 

Parágrafo 1º - a convocação para a Assembléia Geral deverá ser feita com antecedência 

mínima de 48 horas. 

Parágrafo 2º - A Assembléia Geral somente poderá ser instalada com a presença da maioria de 

seus membros, em primeira convocação. 

Parágrafo 3º - Não havendo na primeira convocação, a presença da maioria de seus membros, 

considerar-se-á automaticamente convocada outra, para 30 (trinta) minutos depois, a qual 

poderá ser instalada com a presença de ¼ (um quarto) dos associados. 

Parágrafo 4º - Não havendo número na segunda convocação, considerar-se-á automaticamente 

convocada outra, para 20 (vinte) minutos depois, a qual poderá ser instalada com a presença dos 

associados presentes, caso os presentes julguem possível deliberar sobre os assuntos em pauta. 

Parágrafo 5º - O secretário geral será o responsável pela elaboração das atas das reuniões e pela 

coleta de assinaturas no livro de presença. 

 

Art.10º - A Assembléia Geral compete: 

I. Aprovar ou reformular o estatuto do GRUPO DO LEITE, em reunião especialmente 

convocada; 

II. Deliberar sobre matéria constante da pauta ou sobre matéria aprovada pela própria 

assembléia; 

III. Destituir, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros a Presidência ou qualquer de seus 

membros, os quais terão amplo direito a defesa; 

IV. Eleger os membros da Coordenação Geral e do Conselho Fiscal; 

V. Aprovar a prestação de contas e o relatório anual do coordenador geral, podendo solicitar 

parecer de pessoal habilitado tecnicamente; 

VI. Deliberar sobre a execução de despesas e encargos e aprovar a criação de contribuições 

extraordinárias com finalidade específica. 

 

SEÇÃO II – DA COORDENAÇÃO GERAL ( Presidência)  

 



Art.11º - A presidência  do GRUPO DO LEITE será  exercida pelo coordenador geral e seu 

vice. 

Parágrafo 1º - Os membros da Coordenação Geral serão eleito conforme artigo 20º da seção IV 

por um mandato de um ano, permitida uma recondução, pela Assembléia Geral, em reunião 

especialmente convocada, dentre os associados e orientador. 

 

Art. 12º - Compete ao coordenador geral (Presidente): 

I. Cumprir e fazer cumprir o estatuto. 

II. Zelar pelo patrimônio moral e material do GRUPO DO LEITE;  

III. Executar seu programa de trabalho e cumprir as deliberações da Assembléia geral; 

IV. Defender os interesses do GRUPO DO LEITE e de seus associados; 

V. Apresentar aos associados, semestralmente, relatório de sua administração; 

VI. Convocar e presidir Assembléias Gerais;  

VII. Assinar todos os documentos do GRUPO DO LEITE, inclusive as atas; 

VIII. Representar o GRUPO DO LEITE em juízo ou fora dele; 

IX. Enviar durante o primeiro mês de sua gestão, à assembléia geral, o programa administrativo; 

X. Nomear, quando necessário, comissões para representar o GRUPO DO LEITE em 

solenidades; 

XI. Nomear comissões especiais para tratar de assuntos específicos; 

XII. Ouvir os associados na resolução de casos omissos. 

 

Art. 13º - Ao secretário compete: 

I. Organizar e manter a movimentação de correspondências do GRUPO DO LEITE; 

II. Secretariar as reuniões da Coordenação Geral e as Assembléias, lavrando as atas em um livro 

próprio e promovendo as suas respectivas leituras; 

III. Efetuar a convocação de Assembléia extraordinária por escrito, mediante condições 

estabelecidas no Art.9. 

IV. Substituir , em caso de ausência, qualquer um dos demais coordenadores (Presidente e vice). 

V. Afixar em quadro próprio, avisos, notas e correspondências de interesse geral, devidamente 

rubricadas pelo coordenador geral. 

 

Art. 14º - São atribuições do tesoureiro: 

I. Organizar e manter a contabilidade do GRUPO DO LEITE; 

II. Responder pelo controle financeiro e patrimonial do GRUPO DO LEITE, empenho, 

pagamento e liquidação das despesas e balancetes; 

III. Conferir mensalmente o saldo de caixa e disponibilidade bancárias, lavrando-se o termo de 

conferência sob assinatura e preparar prestações de contas; 



IV. Em conjunto com o coordenador geral, promover a abertura de conta bancária, emitir e 

endossar cheques, assinar recibos e demais documentos correlatos; 

V. Organizar e manter um arquivo dos materiais pertencentes ao GRUPO DO LEITE; 

VI. Designar comissões específicas para atender às necessidades da Coordenação em questão, 

submetendo o pedido de criação dessas comissões à aprovação do Coordenador Geral. 

 

SEÇÃO III – DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 15º - O Conselho Fiscal será constituído por 2 (dois) membros, para um mandato de 1 (um) 

ano. 

Parágrafo único - Os membros do Conselho Fiscal serão escolhidos de acordo com o artigo 17º 

da seção IV. 

 

Art.16º - Compete ao Conselho Fiscal, como órgão de fiscalização: 

I. Examinar e aprovar balanços e balancetes; 

II. Dar parecer sobre o balanço anual e as atividades exercidas pela coordenação geral; 

III. Examinar a qualquer tempo, os livros e documentos, lavrando em livro de atas e pareceres, o 

resultado da avaliação. 

 

SEÇÃO IV – DA ELEIÇÃO 

 

Art. 17º - A eleição do presidente e vice, secretário, tesoureiro e conselheiros fiscais far-se-á em 

reunião da assembléia geral convocada antecipadamente. 

Parágrafo 1º - Podem se inscrever para eleição todos os associados. 

Parágrafo 2º - A eleição será realizada por votação, em um só dia e a apuração imediatamente 

após o encerramento da votação. 

Parágrafo 4º - Serão eleitos os associados que obtiverem a maioria dos votos (50% mais um), 

dentre os membros da Assembléia Geral. 

Parágrafo 5º - No caso de empate, a decisão final caberá ao orientador. 

Parágrafo 6º - Os recursos deverão ser interpostos junto a Coordenação Geral até 24 horas após 

a divulgação dos resultados. 

 

CAPÍTULO V - DAS PENALIDADES 

 



Art. 18º - Será responsabilizado todo e qualquer membro associado, pelos atos que atentarem 

contra o livre exercício do GRUPO DO LEITE, contra probidade administrativa e contra o livre 

exercício dos direitos dos associados. 

 

Art.19º - Os associados que por seu comportamento forem julgados indignos, a critério da 

assembléia geral, não poderão participar mais das atividades da entidade. 

 

CAPÍTULO VI - DO PATRIMÔNIO 

 

Art.22º - O patrimônio do GRUPO DO LEITE será constituído pelos bens moveis ou imóveis 

que vier adquirir ou lhe forem doados. 

 

Art.23º - Constituem recursos do GRUPO DO LEITE, taxas, subvenções e doações que forem 

concedidas por órgãos e entidades públicas ou privadas. 

 

Art.24º - Em cada gestão, os bens do GRUPO DO LEITE serão administrados segundo o 

orçamento elaborado pela coordenação. 

Parágrafo único - O GRUPO DO LEITE manterá em dia o serviço de contabilidade. 

 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
  

Art. 25º - Em caso de dissolução do GRUPO DO LEITE, decidida pela Assembléia Geral, seus 

bens serão doados a uma entidade congênere que venha a ser formada ou a UFLA. 

 

Art. 26º - Os casos omissos serão decididos pela Assembléia geral. 

 

Art.27º - Este estatuto entrará em vigor após sua aprovação pela Assembléia Geral e registro em 

cartório de registro civil de pessoas jurídicas da cidade de Lavras – MG. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

 GRUPO DO LEITE 


