ESTATUTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA

Título!
Da Denominação, Sede e Duração

\

Artigo 1° - A Sociedade Brasileira de Zootecnia, identificada pela sigla SBZ, fundada em 26
de julho de 1951, de duração ilimitada, tem como sede e foro a cidade de Brasília, Distrito
Federal, situando-se na SHC/Norte, Comércio Local, Quadra 310, Bloco B , Sala 35, Subsolo,
CEP 70.756-520.
'
•

,
•

Título I I
Dos Objetivos

Artigo 2° - A SBZ tem por finalidade básica promover atividades e finalidades de relevância
pública e social em especial fomentando a participação dos profissionais de nível superior que
mantêm vínculo com a zootecnia no desenvolvimento científico, técnico, cultural, social e
económico do país, competindo-lhe, para 6 alcance de sua finalidade, a consecução dos
seguintes objetivos:
•
^ '
I . promover, o intercâmbio entre estes profissionais no país e no exterior, favorecendo as
relações mútuas;
II. realizar reuniões científicas periódicas (de acordo com deliberação em Assembleia
Gerai);
III. promover reuniões extraordinárias,, congressos, conferências ou convenções,
nacionais ou internacionais, no campo da Zootecnia, e participar de reuniões organizadas
- por outras entidades congéneres;
IV. levar ao conhecimento de todos os associados, por meio de publicação sistemática, os
trabalhos realizados por seus membros, mesmo que na forma de resumo;
V. organizar núcleos especializados entre seus membros para estudar assuntos técnicos de
interesse nacional ou internacional;
V I . sugerir temas atuais e de interesse imediato para pesquisa e investimentos por parte
de Órgãos e Instituições Oficiais;
V I I . manter relacionamento técnico-profissional com Associações de objetivos similares,
tanto nacionais quanto internacionais;
VIII. envidar esforços para o aperfeiçoamento da pecuária no país, por meio do ensino, da
pesquisa e da extensão;
IX. participar de câmaras setoriais relacionadas à Zootecnia;
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X . promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção
e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos na área de zootecnia;
X I . promover a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável na produção animal,
1° Ofício de Brasllia-DF
N^de Protocolo e Registro

X I I . promover a segurança alimentar na cadeia produtiva animal.

•;

Título III
Dos Associados

142 219
Registto de Pessoas Jurídicas

• ;
•

Artigo 3" - Poderão fazer parte da SBZ pessoas físicas e jurídicas, em número ilimitado, .
abrangidas nas seguintes categorias de associados:
I . Eméritos: pessoas físicas que tiveram prestado relevantes serviços à Zootecnia e forem
agraciados com o prémio "Sociedade Brasileira de Zootecnia";
II. Beneméritos: pessoas físicas que tiverem prestado relevantes serviços à SBZ, assim
reconhecidos por três quartos dos associados presentes na Assembleia Geral;
.
III. Honorários: pessoas físicas que tiverem prestado relevantes serviços à Zootecnia,
assim reconhecidos por três quartos dos sócios presentes em Assembleia Geral;
IV. Contribuintes: pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem com a anuidade fixada em
Assembleia Geral Ordinária;
V. Estudante de pós-graduação: pessoa física, matriculado em programas/cursos
recomendados pela CAPES;
V I . Em caráter especial, o estudante de graduação, poderá ser associado, gozando de todas
as prerrogativas do associado estudante de pós-graduação, com exceção do direito ao
voto e ser votado.
Parágrafo Primeiro - O sócio estudante de pós-graduação pagará a título de anuidade 70%
(setenta por cento) do valor correspondente ao cobrado do sócio contribuinte.
Parágrafo Segundo - Para fazer jus ao desconto na anuidade, o estudante terá que apresentar à
SBZ, no momento do pagamento, comprovante emitido pela coordenação do sei» curso,
informando que o respectivo aluno se encontra regularmente matriculado.
Parágrafo Terceiro - Para os sócios Honorários, Beneméritos, Eméritos e Estudantes de
graduação o pagamento de anuidades para a SBZ é facultativo.
Parágrafo Quarto - Os sócios Honorários e Beneméritos poderão ser indicados por associados
em dia com as suas obrigações junto à SBZ, mediante apresentação de curriculum vitae e
exposição de motivos.
^
, ••
•
. '.
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Artigo 4° - A admissão de associados será promovida por solicitação da própria pessoa física
ou jurídica interessada, mediante preenchimento e envio de formulário disponibilizado no site
da SBZ, bem como o pagamento da anuidade.
Artigo 5" - Dar-se-á o desligamento do associado por solicitação deste mediante requerimento
encaminhado à Diretoria Executiva ou, automaticamehte, após decorridos cinco anos de não
pagamento.da anuidade.
'
Parágrafo Único - A exclusão do associado se dará quando este infringir os princípios e
normas deste estatuto e da legislação pertinente, cabendo recurso à Assembleia Geral no
prazo de sete (7) dias úteis a contar da data em que lhe tenha sido informada a decisão.
Artigo 6" - São direitos dos associados pessoa física e pessoa jurídica, esta última por seu
responsável legal:
I . participar das atividades promovidas pela SBZ;
I I . participar das assembleias gerais;
III. votar em eleições para vice-presidente estando em dia com as obrigaçõ
IV. ser votado, decorrido o prazo de 12 (doze) meses de filiação à SBZ, na categoria de
sócio contribuinte;
V. representar a SBZ quando designado pelo Presidente.
Artigo 7° - São deveres do associado:

•

I . cumprir as disposições deste estatuto, dos regimentos e das resoluções aprovadas
pelas Assembleias;
I I . manter suas contribuições em dia com a SBZ.

>

-

Artigo 8° - Poderão ser estabelecidos, por deliberação da Assembleia Geral, outros direitos,
deveres, responsabilidades e obrigações para os associados da SBZ.
Parágrafo Único - o associado que não mantiver suas contribuições em dia, não gozará dos
direitos e das vantagens de associado quite com a SBZ, porém não será obrigado a fazê-la em
nenhum momento.
•
.
.
•
Artigo 9" - A personalidade jurídica da SBZ é distinta da de seus associados, os quais não
responderão solidária ou subsidiariamente pelas obrigações civis, sociais ou outros
compromissos de quaisquer naturezas assumidos pela Diretoria Executiva e/ou Conselho
Fiscal da SBZ, a menos que estejam em dívida para com esta, respondendo, então, até o
montante de seu débito.
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TítuloIV
Da Organização

:

/ .

Artigo 10° - São órgãos da SBZ:
I . Assembleia Geral;
I I . Diretoria Executiva;
III. Conselho Fiscal;

2 219

IV. Conselho Técnico-Científíco;
I8t(0(

V. Conselho Consultivo.
Seção 1
Da Assembleia Geral

Artigo 11° - A Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, é o órgão soberano da SBZ,
dentro dos limites da Lei e deste estatuto, e será constituída com a metade mais um (1) dos
' associados quites, em primeira convocação, e por qualquer número, em segunda convocação
após transcorridos 30 minutos da primeira.
,
Parágrafo Único: A Assembleia Geral se reunirá: (a) por convocação do Presidente; (b) por
solicitação da Diretoria Executiva; (c) por solicitação da maioria simples dos associados em
gozo dos seus direitos.
Artigo 12° - Compete privativamente à Assembleia Geral Ordinária:
I . nomear e destituir os administradores da SBZ;

" •

I I . aprovar ou rejeitar as contas da Diretoria Executiva e da Reunião Periódica;
III. fixar o valor das anuidades mediante proposta do Conselho Consultivo;
IV. alterar o estatuto.

.

Parágrafo Primeiro - Para as deliberações a que se refere o inciso I é exigido o voto concorde
de dois terços (2/3) dos presentes na Assembleia Geral, convocada especificamente para tal
finalidade.
,
.
Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral Ordinária será realizada durante a Reunião
Periódica da SBZ e as Assembleias Extraordinárias serão convocadas pela Diretoria
Executiva, sempre que houver assunto relevante e que exijam deliberações, podendo ser
presenciais ou demandadas em ambiente virtual.

•1
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Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral Ordinária será convocada a cada dois anos, pela
Diretoria Executiva, para a posse do presidente e vice-presidente, apreciação de relatórios e
balanço financeiro da gestão anterior.

Seção 11
Da Diretoria Executiva

•

Artigo 13" - A Diretoria Executiva da SBZ é composta dos seguintes cargos:
No.de Protocolo e Registro

I . Presidente;

142 2 1 9

I I . Vice-presidente;
.:

;

• . |^p„^,.t,.ri6PessoasJ<nid_i

III. Secretário-Geral e Secretário Adjunto;
IV. Diretor Financeiro;

^

V. Diretor de Relações Institucionais;

'r • '

'' •

V I . Diretor Científico.
Parágrafo Primeiro - Os membros da Diretoria Executiva não serão remunerados pelo
exercício de seus cargos.
..
Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria Executiva devem cumprir suas obrigações
junto a SBZ, incluindo o pagamento da anuidade.
'
Artigo 14" - À Diretoria Executiva compete:

.

I . cumprir e fazer cumprir este estatuto, os regimentos, normas e as resoluções das
assembleias e reuniões;
I I . prestar contas de sua administração a cada Assembleia Geral Ordinária, ou a qualquer
momento em que se fizer necessário;
III. propor à Assembleia Geral alteração no valor da anuidade da SBZ.
IV. nomear ou dissolver comissões e grupos de trabalho;
V.

manter atualizada a página da SBZ na mídia eletrônica;

V I . receber, avaliar e homologar propostas dè candidaturas para vice-presidência.
Artigo 15° - O Vice-presidente será eleito por votação direta dos sócios da SBZ, segundo
regulamento próprio de eleição, e terá mandato de dois anos.
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Parágrafo Primeiro - o Vice-presidente ascenderá ao cargo de Presidente, e terá mandato por
mais dois anos.
Parágrafo Segundo - A posse como novo Presidente se dará após o término do mandato de seu
antecessor, e eleição de um novo vice-presidente.
Artigo 16" - Ao Presidente compete:

"

.

-

. I . representar a SBZ em juízo ou fora dele;

.'

I I . convocar as assembleias e reuniões;

,

III. abrir e presidir os trabalhos das assembleias, reuniões ordinárias e extraordinárias;
IV. nomear comissão para processo eleitoral;
1° Ofício de Brasília-DF
N° de Protocolo e Registro

V. autorizar as despesas da SBZ;
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V I . apresentar relatório anual ao Conselho Consultivo e à Assembleia Geral;

„

V I I . nomear o Diretor Financeiro e o Diretor de Relações Institucionais;
V I I I . nomear o Diretor Científico,
I X . nomear o Secretário-Geral e Secretário-Adjunto;
X . nomear membros para os núcleos especializados;
XI.

^

-

contratar auditagem para as contas da SBZ.

X I I . contratar e demitir empregados da SBZ;

'

X I I I . presidir o Conselho Consultivo.
Parágrafo Primeiro - É vedado ao Presidente da SBZ exercer cargo na presidência ou diretoria
em entidades profissionais e de classe, de forma simultânea ao exercício de suas funções,
exceto quando aprovado pelo Conselho Consultivo.
Parágrafo Segundo - A nomeação dos membros da diretoria constantes nos incisos V I I a X
deste artigo será realizada após indicação da Diretoria Executiva e consulta ao Conselho
Consultivo.
Artigo 17° - Ao Vice-presidente compete:
I.

substituir o Presidente em seus impedimentos;

II. apresentar para apreciação do Conselho Consultivo um plano de trabalho relacionado
a sua futura gestão frente a SBZ;
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,

III. promover juntamente com os demais membros da Diretoria a realização da Reunião
Periódica da SBZ, da qual será seu coordenador;
IV. nomear o Tesoureiro e Secretário da Reunião Periódica;
V. abrir, movimentar e encerrar juntamente com o Tesoureiro, conta bancária em nome
1° Ofício de Brasília-DF
da Reunião Periódica;
N° de Protocolo e Registro
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V I . representar a Reunião Periódica da SBZ emjuízo ou fora dele;
•

iRsgisIfo.JePessoasJuridicas

V I I . assinar, em nome da SBZ, convénios e acordos com organizações públicas OU
privadas, visando exclusivamente a obtenção de fundos para a realização da Reunião
Periódica;

"

V I I I . assinar, com o Tesoureiro, as ordens de pagamentos e títulos da Reunião Periódica;
I X . autorizar as despesas da Reunião Periódica e prestar contas da mesma à Assembleia
Geral Ordinária;
:
X . substituir o presidente da SBZ, na ausência deste ou durante impedimentos legais e
temporários;
X l . encaminhar à Diretoria Executiva, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a
prestação de contas da Reunião Periódica, acompanhada dos protocolos de entrega aos
órgãos financiadores, bem como os demais documentos referentes a sua gestão (atas,
registros cartoriais, e outros); • -.
X I I . responsabilizar-se pela prestação e aprovação das contas junto aos órgãos aos quais
captou recursos para a Reunião Periódica;
X I I I . , executar as tarefas que lhe forem atribuídas pela Diretoria e as previstas no
Regimento;
X I V . representar a SBZ emjuízo ou fora dele, mediante procuração do Presidente;
X V . representar a SBZ perante a Receita Federal.e atuar perante a ICP Brasil ou
equivalente, mediante procuração emitida pelo Presidente;
X V I . representar a SBZ perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal sempre que
necessário, em virtude de quaisquer demandas fiscais, legais ou oficiais.
Artigo 18° - Ao Secretário-Geral compete:
I.

administrar a Secretaria da SBZ;

'

.

II. secretariar as reuniões da Diretoria, do Conselho Consultivo e das Assembleias;
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UI. nomear e conferir atribuições ao Secretário-adjunto;
IV. assessorar a Diretoria Executiva nos assuntos administrativos da SBZ;
V. zekr, divulgar e buscar benefícios à imagem institucional da SBZ;
V I . gerenciar o website e veículos de mídia da SBZ;

'

V I I . enviar comunicados, ofícios, e manter o quadro social permanentemente informado
acerca das atividades desenvolvidas pela SBZ;
V I I I . executar as atividades administrativas que lhe forem delegadas pela Diretoria
Executiva.
Parágrafo Primeiro - A Secretaria da SBZ será exercida pelo Secretário-Geral e pelo
Secretário-Adjunto.
c
Parágrafo Segundo - O Secretário-Geral será substituído em seus impedimentos, faltas e, no
caso de vacância do cargo, pelo Secretário-Adjunto.
Artigo 19" - Ao Diretor Financeiro da SBZ compete:
I . administrar os bens móveis e imóveis da SBZ;
I I . supervisionar a escrituração contábil da SBZ;
III. representar a SBZ em juízo ou fora dele, mediante procuração do Presidente;
IV.

abrir, movimentar e encerrar as contas da SBZ, oriundas de anuidades dos associados,
taxas da R B Z e outras receitas, mediante procuração emitida pelo Presidente;

V. representar a SBZ perante a Receita Federal e atuar perante a ICP Brasil ou
equivalente, mediante procuração emitida pelo Presidente;
.
V I . representar a SBZ perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal sempre que
necessário, em virtude de quaisquer demandas fiscais, legais ou oficiais;

'•

V I I . manter o quadro social permanentemente informado acerca das atividades financeiras
, da SBZ;
,
;
_ •:
,,

VIII. manter arquivo dos documentos jurídicos da SBZ em atendimento às normas legais,
atualizando-os permanentemente;
IX. assessorar a Diretoria Executiva nos assuntos administrativos da SBZ;
X . manter contato permanente com o Diretor Científico, Editor-Chefe da R B Z ,
Secretário-Geral e os setores da SBZ, visando à articulação de suas atividades e ao
/
atendimento de suas necessidades;
-
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X I . manter registro atualizado das admissões e exclusões de associados, bem como de sua
situação perante a SBZ;
X I I . executar as atividades administrativas que lhe forem delegadas pela Diretoria
Executiva;
X I I I . Encaminhar ao Conselho Fiscal o balanço financeiro mensal e organizar os balanços a
serem apresentados ao Conselho Consultivo e à Assembleia Geral.
Artigo 20° - Ao Diretor de Relações Institucionais da SBZ compete:
I . organizar e manter a coleção de objetos, publicações e documentos que constituem a
memória da SBZ;
I I . providenciar, mediante solicitação, os códigos das cores, bem como o arquivo da
logomarca da SBZ e da RBZ, para uso em publicações autorizadas pela Diretoria
Executiva;
I I I . manter atualizados os acordos de cooperação nacional e internacional entre a SBZ e_
outras sociedade e associações congéneres.
IV. Propor a formação de câmaras setoriais relacionadas à Zootecnia.
Artigo 21° - Ao Diretor Científico da SBZ compete:
I . Ocupar o cargo de Editor-Chefe da Revista Brasileira de Zootecnia (RBZ) - Brazilian
Journal of Animal Science (BJAS);
I I . supervisionar.e zelar pela publicação da RBZ;
III. abrir, movimentar e encerrar a conta da R B Z , mediante procuração emitida pelo
Presidente;
I V . assessorar o Presidente em assuntos relativos à RBZ;

.

V. elaborar e encaminhar à Diretoria Executiva o orçamento anual das edições;
VI.

Sugerir temas de pesquisas e de abordagem nas reuniões periódicas da SBZ, ouvindo o
Conselho Técnico-Científico.

• Seção III
Do Conselho Consultivo
Artigo 22° - O Conselho Consultivo é constituído pela Diretoria Executiva e Ex-Presidentes,
sendo presidido pelo Presidente da SBZ.
- .
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Parágrafo Único - Para ter direito a voto nas reuiiiões do Conselho Consultivo o membro deve
estar com suas obrigações em dia junto à SBZ.
Artigo 23° - Compete ao Conselho Consultivo:
1. assessorar a Diretoria Executiva nos assuntos administrativos da SBZ;
II. homologar as candidaturas ao cargo de Vice-presidente;
III. homologar os regulamentos previstos neste estatuto;
IV. homologar o plano de trabalho do Vice-Presidente;
Parágrafo Único - O Conselho Consultivo se reunirá ordinariamente durante a Reunião
Periódica da SBZ, ou extraordinariamente por convocação do Presidente da SBZ.

Seção IV
Do Conselho Fiscal
Artigo 24° - O Conselho Fiscal é constituído de 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes.
Parágrafo Primeiro - Caberá a Diretoria Executiva nomear entres seus associados
-contribuintes, os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal.
Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 3 (três) anos, podendo
ser reconduzidos.
Parágrafo Terceiro - Não poderão compor o Conselho Fiscal pessoas com impedimentos
legais, pertencentes à Diretoria Executiva sob auditoria ou com pendências junto à SBZ.
Parágrafo Quarto - Para ter direito a voto nas reuniões do Conselho Fiscal o membro deve
estar com suas obrigações em dia junto à SBZ.
Artigo 25° - Compete ao Conselho Fiscal:
I . fiscalizar assídua e minuciosamente as contas da SBZ;

'
.

II. emifir pareceres nas prestações de contas e encaminhá-las à Diretoria da SBZ.

Seção V
^ • • ' :
Do Conselho Técnico-Científico
Artigo 26° - O Conselho Técnico-Científico poderá ser constituído por professores,
pesquisadores e Técnicos da iniciativa pública ou privada, podendo ou não ser sócios da SBZ.
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Parágrafo Primeiro - O Conselho Técnico-Científico será formado por representantes dos
núcleos científicos das diferentes áreas de conhecimento da Zootecnia, devendo os
participantes ser especialistas na área.
Parágrafo Segundo - O presidente do Conselho Técnico-Científico será o Diretor Científico
da SBZ.

'

Título V
• Das Reuniões Periódicas

V
-

Artigo 27" - A SBZ promoverá Reunião Periódica para congregar pesquisadores, professores
técnicos e estudantes das diversas especialidades da zootecnia, denominada REUNIÃO DA
SOCIEDADE B R A S I L E I R A D E ZOOTECNIA, precedida pela ordenação numérica
sequencial.
Parágrafo Primeiro - A Reunião Periódica terá Comissão Organizadora própria, formada pelo
Vice-Presidente da SBZ (Coordenador), Secretário, Tesoureiro, entre outros.
Parágrafo Segundo - A Reunião Periódica será regida por regulamento próprio aprovado pelo
Conselho Consultivo, e submetido à aprovação em Assembleia Geral.
Parágrafo Terceiro - A Reunião Periódica da SBZ deverá abrigar obrigatoriamente a
Assembleia Geral e a reunião do Conselho Consultivo.
Parágrafo Quarto - O coordenador da Reunião será obrigatoriamente o Vice-Presidente da
SBZ.
*
: r. . • . „^
,
• ;•. :
Parágrafo Quinto - A cidade-sede para realização da Reunião Periódica será definida e
apresentada pelo postulante ao cargo de vice-presidente, no momento de sua candidatura^
Artigo 28" - Ao Secretário da Reunião Periódica compete:
I.

substituir o Coordenador da Reunião Periódica na ausência deste;

I I . orientar e atender o serviço da Secretaria da Reunião Periódica;
III. preparar e enviar comunicados à imprensa;
IV. responsabilizar-se pela correspondência.
Artigo 29" - Ao Tesoureiro da Reunião Periódica compete:
•
,

I . substituir o Secretário nos seus impedimentos;
I I . escriturar ou fazer escriturar as contas da Reunião Periódica;

"

III. pagar ou fazer pagar as contas autorizadas pelo Coordenador da Reunião Periódica;
>
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.

"

IV. movimentar a conta corrente da Reunião Periódica em banco oficial;
V. apresentar a prestação de contas parcial da Reunião Periódica à Assembleia Geral;
V I . submeter à Assembleia Geral Ordinária da Reunião seguinte as contas da Reunião
Periódica para aprovação.

TítuloVl
Das Eleições e da Posse

• ;

Artigo 30" - A eleição para o cargo Vice-Presidente será bienal, em procèSso^He votação
eletrônica, por correio {e-mail) ou sistema eletrônico específico.
Parágrafo Primeiro - É condição de elegibilidade que os candidatos sejam portadores de
diploma universitário de nível superior, tenham pelo menos 12 (doze) meses como associado
da SBZ e estejam em dia com as suas obrigações junto à SBZ.
'
Parágrafo Segundo - Os procedimentos para inscrição de candidaturas e desenvolvimento do
processo eleitoral serão estabelecidos conforme disposição em edital, com antecipação
suficiente para que todos os trâmites sejam seguidos.
Parágrafo Terceiro - O processo eleitoral é regido por regulamento próprio, homologado pelo
Conselho Consultivo.
Parágrafo Quarto - Os postulantes à candidatura deverão obrigatoriamente apresentar suas
propostas de trabalho, mediante plano de trabalho e metas formalmente apresentado à
Diretoria Executiva no ato de sua inscrição.
Parágrafo Quinto - A Diretoria Executiva da SBZ dará publicidade ao processo eleitoral, ao
seu regulamento, e às candidaturas, na página da SBZ {web site), e por correspondência
eletrônica (e-ma//).
,
Parágrafo Sexto - Somente poderão votar os associados em dia com as suas obrigações junto à
SBZ.
.
,
...
• ,
. •
.
Parágrafo Sétimo - O processo eleitoral será conduzido por uma comissão eleitoral composta
por três (3) associados nomeados pelo presidente da SBZ.
Artigo 31° - O Vice-Presidente será empossado durante a primeira reunião da Diretoria
Executiva da SBZ, após a divulgação do resultado do processo eleitoral.

;

:

;

Título V I I
Das Publicações

Artigo 32" - A SBZ terá as seguintes publicações:
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I . Revista Brasileira de Zootecnia (RBZ) - Brazilian Journal of Animal Scence (BJAS);
I I . Anais das Reuniões Periódicas com ISSN 1983-4357;
III. Publicações não periódicas de cunho técnico-científícas produzidas conforme
demanda ou como co-partícipe de grupos de seus associados.
Artigo 33° - A R B Z terá periodicidade definida no seu regimento interno.
Parágrafo Único - A RBZ, regulamentada por regimento interno, aprovado pelo Conselho
Consuhivo, é gerida pelo Editor-Chefe, auxiliado pelo Editor Científico e Editores
Associados, Secretaria e Conselho Científico.
Artigo 34° - Os Anais da Reunião Periódica deverão conter os resumos dos trabalhos
apresentados e, opcionalmente, os textos das palestras.

Título VIII
Das Premiações

, ;

Artigo 35° - A SBZ, em cada Reunião Periódica, conferirá os seguintes prémios, cada um
obedecendo a regulamento próprio aprovado pelo Conselho Consultivo:
I . Prémio "Sociedade Brasileira de Zootecnia", atribuído a profissional de reconhecido
mérito na área de zootecnia;
.

•

»

,

,

\

••

II. Prémio "Professor Otávio Domingues", atribuído a melhor Tese de Doutorado,
defendida no ano anterior em Programas de Pós-Graduação aprovados pela CAPES;
III. Prémio "Nicolau Athanassof, atribuído a melhor Dissertação de Mestrado, defendida
no ano anterior em Programas de Pós-Graduação aprovados pela CAPES;
IV. Prémio "Professor Geraldo Gonçalves Carneiro", atribuído ao melhor artigo publicado
; no ano anterior em revista científica nacional ou internacional;
V. Prémio "Professor Ismar Leal Barreto", atribuído ao melhor trabalho apresentado na
Reunião Periódica da SBZ anterior.
Parágrafo Primeiro: A indicação de nomes para receber o prémio "Sociedade Brasileira de
Zootecnia" deverá ser feita por sócios em dia com suas obrigações, e ficará a cargo da
Diretoria Executiva a escolha do agraciado.
•
Parágrafo Segundo: O nome dos agraciados com as demais premiações será definido pela
Comissão Organizadora da Reunião Periódica.
Artigo 36° - Outros prémios concedidos pela SBZ só poderão ser atribuídos se aprovados
pelo Conselho Executivo.

Parágrafo Único - Homenagens especiais poderão ser concedidas pelo Presidente da SBZ e '
pelo Coordenador da Reunião Periódica.

Título IX
•
Das Receitas e Despesas, do Patrimônio e da Prestação de Contas

-

Artigo 37° - A SBZ poderá conceder, mediante empréstimo, à Reunião Periódica recursos em
valor definido pela Diretoria Executiva.

'

Parágrafo Único - O Coordenador da Reunião Periódica deverá encaminhar ao Presidente
SBZ solicitação circunstanciada do valor solicitado, o qual será analisada e ^iÇJS^^^^^^Registfo
Diretoria Executiva.
Artigo 38° - A Receita da SBZ divide-se em ordinária e extraordinária.
I.

A receita ordinária é representada pela anuidade dos. associados e taxas da Revista
Brasileira de Zootecnia;

II.

A receita extraordinária é composta pelas doações, repasses financeiros do superavit
das reuniões periódicas, rendimentos de aplicações financeiras, venda de publicações e
recursos de qualquer outra natureza.
,

Artigo 39° - A diretoria manterá, em conta especial, um Fundo Emergencial.
Parágrafo Primeiro - Os recursos do Fundo Emergencial serão oriundos do repasse de, no
mínimo, 5% (cinco por cento) de eventual íwperavíY da Reunião Periódica;
Parágrafo Segundo - A decisão sobre o uso do Fundo Emergencial deverá ser aprovada em
reunião de Diretoria Executiva.
Artigo 40° - O patrimônio da SBZ será constituído pelos bens móveis, imóveis, semoventes,
instalações diversas, bibliotecas e propriedades editoriais, adquiridos por compra ou doação.
Parágrafo Único - cabe a Assembleia Geral a decisão sobre â compra, venda, penhora,
empréstimo e alienação de bens da SBZ.
Artigo 41° - A SBZ só poderá ser dissolvida quando tiver menos de sete (7) associados, e
estes concordarem com a dissolução, reunidos extraordinariamente em Assembleia Geral
especialmente convocada para este fim.
III. Se, em caso de dissolução, estiver a SBZ, na época, qualificada como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), nos termos da Lei n.° 9.790, de 23 de março de
1999, o seu patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica desigual natureza que
preencha os requisitos da Lei 13.019, detentora da referida qualificação, preferencialmente
que tenha o mesmo objetivo social, devendo, no caso, seu patrimônio passar a outra entidade
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que tenha as mesmas finalidades, com fins não económicos, após a liquidação de eventuais
passivos e resolvidas as obrigações decorrentes de encargos, se existentes.
IV. Inexistindo, no Município ou no Estado em que estiver localizada a SBZ, instituição nas
condições indicadas no paragrafo 1, o restante do seu patrimônio será destinado à Fazenda
Municipal de sua sede.
Artigo 42° - O exercício social observará o princípio da anualidade, coincidindo com o ano
civil.
Artigo 43° - No fim de cada exercício social a Diretoria Executiva fará elaborar, com base na
escrituração contábil, um balanço patrimonial e as demonstrações do resultado do exercício e
das origens e aplicações dos recursos, que constituirão a sua prestação de contas»
apreciação e deliberação, respectivamente, pelo Conselho Fiscal e As^
observando:
I . os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras d
(NBC);
II. a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório
de atividades e às demonstrações financeiras pertinentes, inclusive quanto à situação de
regularidade junto ao INSS e ao FGTS, cujas comprovações deverão estar disponíveis para o
exame por qualquer cidadão;
III. a realização de auditorias, inclusive por auditores independentes, se for o caso, quanto ao
uso de recursos públicos, especialmente daqueles resultantes de eventuais termos de parcerias,
observadas as correspondentes normas regulamentares;
IV. a prestação de contas de todos os recursos e bens originários dos poderes públicos, a ser
feita em consonância com o disposto no art. 70, parágrafo único da Constituição.
Artigo 44° - O eventual saldo positivo da Reunião Periódica deverá ser integralmente
repassado à SBZ no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, após o término da mesma.
Artigo 45° - A Reunião Periódica terá conta bancária, contabilidade e prestação de contas
separada das contas principais da SBZ.
Parágrafo Único - O Coordenador da Reunião Periódica poderá encaminhar ao Presidente da
SBZ solicitação para ufilização de conta filial aberta sob o CNPJ da SBZ. A solicitação será
analisada e deliberada pela Diretoria Executiva.
Artigo 46° - A prestação de contas da SBZ deverá ser feita bianualmente por ocasião da
Assembleia Geral Ordinária oú a qualquer momento em que se fizer necessário.

Título X
Das Disposições Gerais

,

Artigo 47° - No desenvolvimento de suas atividades, a SBZ observará os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não
fará qualquer discriminação de raça, cor, género ou crença religiosa em sua atuação.
Artigo 48° - A SBZ adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a
coibir a obtenção, de forma individifel ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais
incompatíveis com a ordem legal e os bons costumes, em decorrência da particip
dirigentes e demais associados ou empregados nos processos decisórios e no dese
das atividades da associação.
Artigo 49° - Os associados não são individualmente responsáveis ne
subsidiariamente, em juízo ou fora dele, pelas obrigações assumidas pela Diretoria Executiva
da SBZ.
Artigo 50° - É vedada a discussão sobre religião, política partidária ou classista nas reuniões
da SBZ e sessões.
.
'
^
•"
Artigo 51° - A Diretoria providenciará, com a devida presteza, o registro legal dos Estatutos
Sociais e sua impressão para conhecimento de todos os associados.
Artigo 52° - Este Estatuto foi aprovado pelos sócios da SBZ, reunidos em 27 de julho de
2017, durante a realização da Assembleia Geral, em Foz do Iguaçu/PR.
Artigo 53° - Foram fundadores da SBZ, os seguintes associados, cujos nomes estão assim
grafados na ata de fundação: Adibe Jorge Roston, Adhémar Spallini, Alcides di Paravicini
Torres, António Prates Trivelih, Aristeu Mendes Peixoto, Brenno M. de Moraes Andrade,
Celso Lemaire de Moraes, Dante Rando, Edgard do Amaral Graner, José de Mello Moraes,
Loureliz Rodrigues Lourenço, Milton Quintana, Nicolau Athanassof, Octávio Domingues,
Roberto Meirelles de Miranda, Waldemar Raythe e Walter Ramos Jardim.
Artigo 54° - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pelo Conselho
Consultivo da SBZ.
V

Pau

r de FaceioJ2afValho
Presidente da SBZ

Advogado: JOÃO LUIS SALVIANO GOMES
OAB n° 24682

'

