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Santos, ___, ___________, ____

CAPÍTULO I - Das Denominações, Vinculações, Finalidades e Competências do CATO 

UNIFESP/BS. 

 

Artigo 1. O Centro Acadêmico da Terapia Ocupacional- CATO Unifesp Baixada Santista, 

fundado em 201_, sociedade civil, sem fins lucrativos, apartidária, com sede e foro na cidade 



 

 

de Santos-SP, é o órgão de representação estudantil do curso de Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista.  

Artigo 2. O CATO UNIFESP/BS poderá associar-se a outras entidades congêneres para a 

formação de entidades gerais estudantis, reconhecendo legítimas e máximas representantes dos 

estudantes nos seus respectivos níveis de atuação: o Diretório Central de Estudantes (DCE-

UNIFESP/BS) e a Executiva Nacional de Estudantes de Terapia Ocupacional (EXNETO), 

preservando, em face delas, sua autonomia. 

Artigo 3. Toda ação efetuada em nome deste Estatuto e de conformidade com suas cláusulas 

provém do poder delegado pelos estudantes e em seu nome será exercido. 

Artigo 4. O CATO UNIFESP/BS tem como finalidades precípuas: 

I.  Representar e congregar todos os estudantes regulares do Curso de Bacharelado em 

Terapia Ocupacional da Unifesp Baixada Santista, defendendo os interesses gerais da 

classe, sem qualquer distinção de etnia/raça, religião, nacionalidade, gênero, orientação 

sexual, idade, convicção política ou social, proporcionando e garantindo um sadio 

ambiente universitário, fundamentado no respeito mútuo; 

II. Contribuir para o aperfeiçoamento da educação em geral, zelando e lutando pela 

qualidade de ensino do Curso de Bacharelado em Terapia Ocupacional.  

III. Luta pela ampliação da participação e representação estudantil nos órgãos colegiados. 

IV. Lutar pelo  ensino público, gratuito, laico, democrático, de qualidade e socialmente 

referenciado em todos os níveis na UNIFESP e no Brasil; 

V. Organizar e incentivar atividades de caráter político, cultural, científico e social, que 

visem o aprimoramento da formação universitária de seus membros e demais pessoas; 

VI. Proteger e estimular as relações com as demais entidades estudantis, defender qualquer 

tipo de movimento ou organização democrática autônoma que esteja orientada no 

sentido dos objetivos que constam desde estatuto. 

 

Artigo 5. Compete ao CATO: 

I. Praticar todos os atos julgados necessários, em consonância com este estatuto, para a 

consecução de seus fins descritos no artigo 4 

II. Fazer-se representar nas reuniões, congressos e demais atividades do gênero; 

III. Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos; 

 

Artigo 6. É vedado ao CATO: 

I. Interferir na vida de seus membros fora do âmbito estudantil e, dentro dele, cerceando, 

direta ou indiretamente, a livre manifestação de ideias; 

II. Exercer atividade político-partidária; religiosa ou qualquer outra atividade que implique 

algum tipo de discriminação; 

III.  Servir, direta ou indiretamente, a interesses alheios à manifestação da vontade dos 

estudantes do curso de Terapia Ocupacional; 

 

CAPÍTULO II -  Estrutura e funcionamento do CATO UNIFESP/BS 

 

Seção I - Da Assembleia Geral 

 

Artigo 7. A Assembleia Geral dos estudantes de Terapia Ocupacional da UNIFESP/BS (AG), 

órgão máximo e soberano do CATO, constituída pela reunião legal de todos os membros no 

pleno gozo de seus direitos é deliberada segundo preceituam estes estatutos. 



 

 

I.  As sessões da AG serão realizadas ordinariamente ou extraordinariamente sempre que 

convocada pela maioria ativa da gestão CATO ou por dez por cento (10%) das(os) 

estudantes do curso de Terapia Ocupacional da UNIFESP/BS, em abaixo-assinado, e 

informada à gestão do CATO. 

Artigo 8. A AG concentra em si poderes para apreciar e deliberar sobre todo e qualquer assunto 

referente ao CATO, observados estes estatutos: 

I. Entendendo conveniente, a AG poderá lançar mão de abaixo-assinado ou plebiscito para 

ratificar ou tomar determinada deliberação; 

Artigo 9. As decisões da Assembleia Geral só poderão ser revogadas por outra Assembleia 

Geral, desde que: 

I.  Decorridos sete (7) dias das deliberações da AG com menos de 20% dos estudantes 

matriculados no curso. 

II.  Decorridos quinze (15) dias das deliberações da AG com mais de 20% dos estudantes 

matriculados no curso. 

Artigo 10. As decisões da AG deverão ser publicadas pelo CATO até setenta e duas (72) horas 

após encerrados os trabalhos,  pelos meios de comunicação disponíveis, tais como e-mail, redes 

sociais e cartazes em mural etc. 

Artigo 11. Os trabalhos na AG serão dirigidos e coordenados por uma mesa formada no 

momento da Assembleia conforme a demanda. 

Artigo 12. À mesa incumbe: 

I.  Verificar o quorum através da lista de presenças; 

II.  O quórum mínimo será estabelecido:: 

a. Em primeira chamada, estando presente metade dos estudantes; 

b. Em segunda chamada, dez (10) minutos após a primeira, presentes 10% dos 

estudantes; 

c. Em terceira chamada, dez (10) minutos após a segunda, com os presentes 

estudantes; 

III.  Submeter ao plenário o regimento interno de funcionamento e a ordem de discussão da 

pauta. 

a. Nos casos de efetiva e comprovada parcialidade de qualquer dos membros da 

mesa com relação aos debates da AG, poderão eles ser destituídos de suas 

funções momentânea ou definitivamente pela AG. 

Artigo 13. O CATO deverá manter sob sua guarda arquivos específicos para as listas de 

presenças e atas de AG. 

 

´Seção II - Da Assembleia Geral Ordinária (AGO) 

 

Artigo 14. A AGO se realizará sempre nos primeiros dez (10) dias do período letivo de cada 

ano. 

 

I.  A convocatória da AGO deverá ser feita no sexto dia letivo de cada ano, devendo ser 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação disponíveis, tais como e-mail, redes 

sociais, passagem em salas de aula, cartazes etc.  

 

Artigo 15. As sessões da AGO somente serão abertas: 

I. Em primeira chamada, estando presente metade dos membros; 



 

 

II. Em segunda chamada, dez (10) minutos após a primeira, presentes 10% dos membros; 

III. Em terceira chamada, dez (10) minutos após a segunda, com os presentes membros; 

 

Artigo 16. A AGO deverá obrigatoriamente: 

I. Eleger os representantes de turma para a Comissão de Curso da Terapia Ocupacional 

(CCTO) e os representantes discentes para a Câmara de ensino e Graduação (CEG) 

II. Apreciar o relatório de atividades e finanças do CATO; 

III. Deliberar sobre o plano geral de atividades e finanças do CATO; 

IV. Deliberar sobre a campanha de reivindicação do semestre respectivo; 

V. Definir posições referentes aos problemas educacionais em geral, aos problemas sociais, 

econômicos e políticos nos níveis local, estadual, nacional e internacional, adotando 

medidas cabíveis nos diferentes casos. 

 

Artigo 17. Durante o período que anteceder a realização da AGO, deverão ser divulgadas, a 

cargo do CATO: 

I. A relação dos candidatos à representação mencionada no item do artigo antecedente; 

II. O relatório de atividades e finanças do CATO; 

III. As propostas e moções relacionadas aos incisos III, IV, e V do artigo antecedente. 

a. As candidaturas propostas e moções deverão ser apresentadas, por escrito, até 

quarenta e oito (48) horas antes da AGO ao CATO, em procedimento diverso, 

as mesmas  não serão publicadas. 

 

Artigo 18. Incumbe ao CATO elaborar o regimento interno de funcionamento da AGO, o qual 

deverá ser apreciado ao início de cada sessão, podendo ser alterado conforme decisão dos 

membros. 

 

Seção III - Da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 

 

Artigo 19. O requerimento de convocação da AGE deverá ser apresentado por escrito ao CATO, 

constando, explícita e fundamentadamente, a sua finalidade; 

I. A convocatória da AGE deverá ser feita pelo CATO, com antecedência mínima de 

quarenta e oito horas (48h), sempre com pauta previamente definida, devendo ser 

amplamente divulgada,  através dos meios de comunicação disponíveis, tais como e-

mail, redes sociais, passagem em salas de aula, cartazes etc.  

II. A AGE terá uma única chamada e somente funcionará com, pelo menos, dez (10) por 

cento dos estudantes de Terapia Ocupacional presentes verificado por lista de assinatura 

e contagem manual. 

III. O regimento interno de funcionamento da AGE será o mesmo da AGO, sendo 

submetido à plenária no início da sessão. 

IV. As deliberações da AGE deverão constar em ata, assinada pela mesa que houver dirigido 

os trabalhos, devendo ser amplamente divulgada pelos meios de comunicação 

disponíveis, tais como e-mail, redes sociais, passagem em salas de aula, cartazes etc, 

em até sete (7) dias úteis. 

 

Parágrafo Único: Caso a AGE não constitua o quórum mínimo necessário, 

deverá ser realizada de modo consultivo. 

 



 

 

Artigo 20. Compete à AGE: 

I. Discutir e votar recomendações, teses, moções e propostas apresentadas por qualquer 

um de seus membros; 

II. Deliberar sobre assuntos de interesse das(os) estudantes e encaminhar suas decisões ao 

CATO ou às instâncias devidas; 

III. Denunciar, suspender ou destituir a gestão do CATO, garantindo-lhe o direito de defesa; 

IV. Eleger coordenadoras(es) substitutivas(os) às(aos) destituídas(os) da gestão; 

V. Aprovar propostas de modificações no atual Estatuto; 

VI. Deliberar sobre os casos omissos deste Estatuto. 

 

Seção IV - Da Gestão 

 

Artigo 21. A gestão CATO é a instância imediatamente inferior à Assembleia Geral, 

constituindo-se enquanto coordenadora das atividades do CATO. 

Artigo 22. Nenhum membro da gestão CATO será remunerado, sob qualquer forma ou pretexto, 

sendo vedada a distribuição de lucros, dividendos ou bonificações aos membros da gestão. 

Artigo 23. A formação e eleição da gestão:  

I. As eleições gerais para o CATO realizar-se-ão sempre no início do penúltimo mês 

letivo, desde que seja trinta (30) dias antes do término do segundo semestre letivo, 

devendo a nova gestão tomar posse até quinze (15) dias após as eleições, em sessão 

extraordinária do CATO; 

II. As eleições deverão ser conduzidas por uma comissão eleitoral formada por dois (2) 

membros da gestão do CATO e por, no mínimo, um membro da AG, em conformidade 

com os presentes estatutos. 

 

Artigo 24. A forma organizativa da gestão CATO será por comissões. São elas: 

 

I – Comissão Geral; 

II – Comissão de Finanças; 

III – Comissão de Assuntos Acadêmicos; 

IV – Comissão de Comunicação e Cultura; 

V -  Comissão de Mobilização e Articulação. 

 

Parágrafo Único: Fica a cargo da gestão criar mais comissões, de acordo com as necessidades, 

além do modo de se articular, seja por reuniões, seminários, fóruns etc. 

Artigo 25. São atribuições da Comissão Geral: 

 

I. Coordenar as atividades gerais do CATO 

II. Representar o CATO nas atividades em que este se fizer presente; 

III. Referenciar a gestão nas metas do programa de campanha, competências das 

coordenadorias e projetos apresentados; 

IV. Garantir a redação das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como o seu 

devido encaminhamento. 

 

artigo 26. São atribuições da Comissão de Finanças: 

 

I. Controlar a movimentação financeira do CATO-Unifesp; 



 

 

II. Efetuar pagamentos e recebimentos de verbas, doações, contribuições ou legados, 

devidamente comprovados, em nome do CATO-Unifesp, que porventura lhe sejam 

destinados 

III. Assinar os cheques e demais documentos necessários à movimentação dos recursos 

financeiros do CATO-Unifesp; 

IV. Planejar a política de gestão dos recursos financeiros do CATO-Unifesp, buscando 

formas alternativas de captação de recursos tendo em vistas a independência e 

autonomia financeira da entidade 

V. Prestar contas perante a gestão e a Assembléia Geral, tornando-as públicas para todos 

os estudantes. 

artigo 27. São atribuições da Comissão de Comunicação e Cultura: 

I. Criar condições para publicação de informativos, jornais e panfletos do CATO que 

contenham a divulgação das atividades do CATO-Unifesp e publicações e resenhas 

políticas, culturais, científicas e sociais de interesse dos estudantes; 

II. Divulgar os eventos, debates e confraternizações que venham a ser promovidos pelo 

CATO-Unifesp; 

III. Manter relações com a mídia estudantil e popular, buscando uma correspondência e 

colaboração com ela. 

IV.  gerenciar o e-mail  e possíveis mídias sociais do CATO - UNIFESP. 

V.  Desenvolver e fomentar a criação artística e cultural entre os estudantes, criando 

projetos e atividades diversas nessas áreas; 

VI. Organizar confraternizações e outros eventos realizados pelo CATO-Unifesp. 

 

Artigo 28. São atribuições da Comissão de Assuntos Acadêmicos;  

 

I. Promover encontros com os estudantes para discutir demandas do curso e questões 

pontuais. 

II. Acompanhar os órgãos colegiados, buscando interar e integrar todos os representantes 

discentes nesses órgãos, visando à efetivação da participação dos representantes nos 

órgãos colegiados. 

III. Fiscalizar e participar ativamente de projetos relacionados ao auxílio e permanência do 

estudante na Unifesp Baixada Santista, auxiliando na definição de políticas de 

alimentação, transporte, cultura, moradia e bolsas de permanência. 

IV.  Acompanhar, intervir e discutir o desempenho, qualidade e caráter social das 

atividades realizadas pela Unifesp no ensino, na pesquisa.e na extensão. 

Artigo 29 - São Atribuições da Comissão de Mobilização e Articulação.  

I. Promover cursos, palestras, seminários e debates visando à formação política e social 

dos estudantes; 

II. Estabelecer parcerias e conversas com os movimentos sociais da região, buscando 

atuação conjunta. 

III. Manter contato com outros grupos e entidades do movimento estudantil e universitário 

dentro e fora da Unifesp. 

 

Parágrafo Único: Toda(o) estudante não pertencente à gestão tem direito a voto nas reuniões 

do CATO UNIFESP/BS. 

 

Artigo 30. São atribuições e deveres da gestão: 



 

 

I.Representar o nome do CATO, em juízo ou fora dele; 

II.Elaborar, propor e executar, mediante a anuência da maioria dos membros da 

gestão, o plano geral de atividades financeira e patrimonial do CATO; 

III.Elaborar, propor e coordenar, mediante a anuência da maioria dos membros da 

gestão, a formação e fixação de atividades dos demais órgãos do CATO; 

IV.Dirigir e coordenar as atividades do CATO, convocando suas reuniões, 

organizando e divulgando a respectiva pauta, publicando todas as suas 

resoluções; 

I.Executar os atos preparatórios previstos nestes estatutos para a realização da AG, 

assessorar a respectiva mesa de trabalhos das sessões publicando todas as suas 

deliberações; 

II.Responder perante a AGO, apresentando relatório de todas atividades atinentes 

ao CATO; 

III.Desenvolver suas atividades com zelo e probidade, cumprindo e fazendo 

cumprir os presentes estatutos e decisões da AG; 

 

Artigo 31. A gestão reunir-se-á ordinariamente durante o período letivo obrigatoriamente uma 

vez a cada 30 dias, e extraordinariamente sempre que necessário frente a solicitação de um 

estudante. Todas as reuniões deverão ter ata. 

Artigo 32. A gestão prestará conta de suas atividades em forma de relatório escrito em 

assembleia geral ordinária no mínimo uma vez por semestre. 

Artigo 33. Os membros da gestão, conjunta ou individualmente, poderão perder seus mandatos, 

se verificados e julgados procedentes pela AG, a prática de atos que atentam aos presentes 

estatutos, às deliberações de AG, e demais normas de funcionamento do CATO, de forma a 

deturpar e impedir a realização das finalidades dos instrumentos citados. 

 

CAPÍTULO III - Das eleições 

 

Artigo 34. A gestão CATO se elege por meio de voto universal, direto e secreto, em eleição 

por chapas, para um mandato de um ano. 

I. É vedado o voto por procuração. 

Artigo 35. A eleição do CATO será conduzida pela Comissão Eleitoral. 

Artigo 36. A Comissão Eleitoral e as chapas concorrentes comprometem-se a cumprir as 

determinações deste Estatuto. 

Artigo 37. A composição da Comissão Eleitoral será aprovada em Assembleia, devendo 

contar com, no mínimo, três estudantes do curso de Terapia Ocupacional UNIFESP-BS.  

I. Nenhum membro da Comissão Eleitoral poderá fazer parte de nenhuma chapa. 

Artigo 38. A Comissão Eleitoral está encarregada das eleições, ou seja, das inscrições das 

chapas, da votação, da apuração, da comunicação com as(os) estudantes acerca de datas e 

quaisquer outras informações pertinentes à eleição, do recebimento de denúncias e de outras 

atividades relativas ao processo eleitoral. 

Artigo 39. Poderão votar todas(os) as(os) estudantes regularmente matriculadas(os) no curso de 

graduação de Terapia Ocupacional da UNIFESP-BS. 

Artigo 40. Poderão compor chapa quaisquer estudantes regularmente matriculadas(os) no 

curso de graduação de Terapia Ocupacional da UNIFESP-BS. 

I. É vedada a candidatura de uma(um) estudante em mais de uma chapa. 

Artigo 41. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples de votos. 



 

 

Artigo 42. As chapas deverão conter, no mínimo, 5 membros. 

Artigo 43. No ato de inscrição, a chapa deverá apresentar à Comissão Eleitoral: 

I. Nome da chapa; 

II. Carta Programa, contendo: 

a.Programa; 

b.Proposta de formato organizativo respeitando as determinações deste 

estatuto. 

III. Lista dos membros da chapa, contendo: 

c.Nome completo das(os) integrantes; 

d.Número de matrícula; 

e.Termo. 

 

Parágrafo único. O nome da chapa poderá ser alterado até quarenta e oito horas (48h) após o 

prazo final de inscrição. 

Artigo 44. É livre a veiculação de propaganda eleitoral através da confecção e distribuição de 

materiais, sendo aberta a possibilidade de realização de trabalhos manuais, intervenções 

artísticas e culturais, realizados pela própria chapa. 

Artigo 45. A mesa de votação deverá ser composta por, no mínimo, um membro da Comissão 

Eleitoral.  

Artigo 46. A urna será aberta na presença das(os) fiscais de chapa, no horário previsto para 

início da votação. 

Artigo 47. A falta de fiscal de chapa não impede o início da votação, desde que duas 

testemunhas assinem a ata atestando a referida ausência. 

Artigo 48. Compete à mesa eleitoral o preenchimento da ata, na qual deverá constar data, 

horário de abertura, nome das(os) mesárias(os) e das(os) fiscais presentes, respectivas 

rubricas, número de votantes, horário de encerramento e todas as demais ocorrências. 

Artigo 49. Compete às(aos) componentes da mesa: 

I. Abrir e fechar a urna, de posse da lista de votantes, na presença das(os) fiscais das 

chapas; 

II. Rubricar o verso da cédula eleitoral no momento da entrega desta ao eleitor; 

III. Rubricar as atas de encerramento de cada turno de votação da eleição; 

IV. Rubricar o lacre da urna ao término de cada turno de votação; 

V. Identificar as(os) eleitoras(es) ao iniciar a votação; 

VI. Apresentar à(ao) eleitora(eleitor) a lista para assinatura. 

 

Artigo 50. Entre os turnos de votação, a urna, devidamente lacrada, ficará em local a ser 

previamente definido e divulgado pela Comissão Eleitoral. 

Artigo 51. A apuração dos votos será de responsabilidade da Comissão Eleitoral e será efetuada 

imediatamente após o encerramento da votação. 

Artigo 52. Um fiscal de cada chapa deverá acompanhar o processo de apuração dos votos. 

Artigo 53. Em caso de empate, será lançado novo edital de convocação com datas para 

campanha e novas eleições. 

Artigo 54. Se a defasagem existente entre as listas de votantes e o número de votos na urna 

excederem cinco por cento (5%), a votação será anulada e uma nova eleição será convocada 

pela Comissão Eleitoral. 

Artigo 55. Nenhuma deliberação da Comissão Eleitoral será tomada sem a presença das(os) 

fiscais de chapa. 



 

 

Artigo 56. Caso alguma(algum) estudante sinta-se lesada(o) ou que, de alguma forma, as 

decisões da Comissão Eleitoral estejam contrárias ao presente regimento, a decisão será revista 

em Assembleia estudantil. 

Artigo 57. Casos omissos a este capítulo são de encargo e deliberação da Comissão Eleitoral, e 

nenhuma deliberação da Comissão Eleitoral será tomada sem a presença das(os) fiscais de 

chapa. 

 

CAPÍTULO IV - Dos Representantes Discentes 

 

Artigo 58. Os representantes discentes da Câmara de Ensino e Graduação, eleitos pela AG, 

deverão atuar junto aos órgãos colegiados do Curso de Terapia Ocupacional em conformidade 

com este estatuto, com as deliberações e resoluções da AG e das reuniões do CATO. 

Artigo 59. A candidatura a representante discente deverá observar os seguintes requisitos: 

I. Apresentarem sua candidatura até quarenta e oito (48) horas antes da AGO; 

II. Estar o candidato regularmente matriculado no curso de Terapia Ocupacional. 

Artigo 60. Apurada a falta de cumprimento de suas obrigações e a não postulação em favor dos 

manifestos interesses estudantis, poderá, por decisão aprovada por maioria dos seus membros 

presentes na AG destituir o representante discente de seu cargo. 

Artigo 61. Os representantes de turma, deverão: 

I. Encaminhar as reivindicações pertinentes ao seu âmbito; 

II. Participar das reuniões ordinárias do CATO; 

Artigo 62. Os representantes de turma são obrigados, sempre que exigido, a prestarem contas 

aos seus representados de suas atividades, sendo facultado a estes últimos destituírem seu 

representante mediante aprovação em reunião de turma. 

Artigo 63. O mandato de todos os representantes de que trata este capítulo se extinguirá com a 

realização da AGO subseqüente à que os elegeu, salvo os representantes de turma. 

 

CAPÍTULO V – Dos Membros do CATO UNIFESP/BS 

 

Artigo 64. São membros do CATO todos os alunos regularmente matriculados no Curso de 

TERAPIA OCUPACIONAL da UNIFESP/BS, que expressamente não renunciam a 

prerrogativa ou não houverem sido eliminados da entidade. 

I. É vedado a qualquer membro representar o CATO sem que tenham sido delegados 

poderes para tal na conformidade com estes estatutos; 

Artigo 65. Os membros do CATO têm os seguintes direitos: 

I. Serem iguais perante estes estatutos; 

II. Votar e ser votado para quaisquer cargos, ressalvadas as disposições expressas em 

contrário, preceituadas nestes estatutos; 

III. Manifestar livremente suas ideias, e apresentar, por escrito ou verbalmente, ao CATO, 

sugestões, reclamações ou denúncias de irregularidades, solicitando as medidas 

cabíveis; 

IV. Solicitar a intervenção do CATO em assuntos da classe acadêmica; 

V. Recorrer ao CATO quando prejudicado em seus interesses legítimos dentro do âmbito 

universitário; 

VI. Freqüentar em igualdade de condições a sede do CATO, utilizando-se dos seus 

pertences mediante consulta prévia e participar de todas as realizações da entidade. 



 

 

Artigo 66. São deveres dos membros do CATO: 

I. Cumprir e exigir o cumprimento dos presentes estatutos; 

II. Interessar-se pelos destinos do CATO prestigiando o nome da entidade; 

III. Participar da política estudantil, aceitando os encargos que forem confiados e 

desempenhados condignamente; 

IV. Participar das AG`s e votar nas eleições gerais do CATO; 

V.  Acatar as decisões da AG; 

VI. Levar ao conhecimento do CATO as irregularidades por ventura verificadas no curso 

onde estiver representado; 

VII. Abster-se de divulgar fora do CATO os assuntos nele tratados em caráter 

sigiloso; 

VIII. Zelar pelo patrimônio do CATO. 

 

CAPÍTULO VI - Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Artigo 67. São inelegíveis: 

I. todos aqueles que estiverem a um semestre da conclusão do curso. 

II. Estudantes não matriculados regularmente no curso de Terapia Ocupacional da 

UNIFESP/BS.. 

 

Artigo 68. Constituem o patrimônio do CATO todos os bens existentes ou adquiridos, cujo 

inventário deve constar no relatório de atividades e finanças apresentado pelo CATO na AGO. 

Artigo 69. O patrimônio do CATO é permanente, não podendo os bens inconsumíveis serem 

alienados ou dados em garantia de dívida sem prévia liberação da AG. 

Artigo 70.  Os recursos financeiros do CATO são: 

I. As contribuições espontâneas dos estudantes; 

II. Os lucros provenientes do emprego de capital ou bens patrimoniais; 

III. As receitas de qualquer promoção, convênio ou atividade realizada pelo CATO; 

IV. Quaisquer doações que não interfiram na autonomia administrativa, financeira e 

política do CATO; 

V. As rendas eventuais. 

 

Artigo 71. Além dos presentes estatutos e em conformidade com o nele disposto, constituem 

também instrumentos normativos do CATO: 

I. Regulamento de funcionamento da AG; 

II. As deliberações de AG, as resoluções e os atos do CATO, todos devidamente 

publicados; 

Artigo 72. A dissolução do CATO só poderá ser efetivada após duas votações com intervalo de 

um mês entre cada AG, presentes pelo menos quatro quintos (4/5) dos membros e maioria de 

dois terços (2/3) dos votos.  

Artigo 73 Efetivada a dissolução, a AG deverá resolver sobre a destinação do patrimônio do 

CATO em favor de entidades sem fins lucrativos, movimentos sociais e populares, definidas de 

acordo com a última Assembleia Geral, preferencialmente situados no entorno de Universidade. 

Artigo 74. Os casos omissos no presente Estatuto serão decididos pela Assembleia Geral. 

Artigo 75. O presente Estatuto só poderá ser modificado em Assembleia Geral, especialmente 

convocada para este fim. 



 

 

Artigo 76. Em qualquer dos casos previstos no artigo anterior, a reforma dos presentes estatutos 

só será possível decorridos quatro (4) meses da sua aprovação. 

Artigo 77. Os presentes estatutos entrarão em vigor decorridos dez (10) dias da AG constituinte, 

sem que haja, de parte de algum membro da entidade, por escrito, qualquer objeção, 

modificação ou emenda. 

I. As objeções, modificações ou emendas de que trata este artigo só serão válidas se 

apresentadas ao CATO. 

Artigo 78. Revogam-se as disposições em contrário. 

Artigo 80. O presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia 

Geral.__________,_______ de 20__. 


