
ESTATUTO SOCIAL 

SOCIEDADE BRASILEIRADE DEFESA AGROPECUÁRIA - SBDA 

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, MISSÃO E OBJETIVOS 

Art.1º - A Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária (SBDA), fundada em 16 de agosto de 2010, constitui-se 
numa associação civil de direito privado sem fins lucrativos, de finalidade técnico-científica e de utilidade pública, 
com natureza jurídica própria, regida pelo presente Estatuto e pela legislação em vigor. 

Parágrafo 1º - A Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária funcionará por prazo indeterminado. 

Parágrafo 2º - No texto do presente Estatuto, além da sigla SBDA, as expressões Sociedade e Associação 
serão também utilizadas para designar ou substituir o nome Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária. 

Art.2º - A SBDA tem como missão promover a integração das entidades e pessoas executoras da Defesa 
Agropecuária, colaborar e zelar para o aperfeiçoamento do Sistema Brasileiro de Defesa Agropecuária. 

Art.3º - São finalidades da SBDA: 

I - Congregar representantes dos órgãos oficiais de Defesa Agropecuária, do setor privado, das instituições 
de ciência e tecnologia (ICT) e instituições de ensino superior (IES) e também pessoas físicas e pessoas 
jurídicas que atuem na execução de atividades e nas políticas relacionadas à Defesa Agropecuária no 
Brasil; 

II - Promover pesquisa e inovação, visando ao avanço científico, tecnológico, econômico e social pela 
melhoria das práticas na Defesa Agropecuária; 

III - Estimular e induzir a criação de cursos e a melhoria do ensino das disciplinas relacionadas à Defesa 
Agropecuária, em todos os níveis; 

IV - Atualizar a comunidade técnico-científica sobre normas e procedimentos vinculados à Defesa 
Agropecuária; 

V – Buscar a uniformização das atividades de defesa laboratoriais, dos métodos de análise e seus 
controles de qualidade; 

VI - Incentivar e promover o intercâmbio entre os profissionais da área da Defesa Agropecuária do Brasil e 
do exterior; 

VII - Promover periodicamente a Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA), além de 
simpósios, oficinas, cursos, reciclagens, seminários e similares, de acordo com diretrizes a serem 
estabelecidas; 

VIII - Publicar uma revista periódica com artigos técnico-científicos relacionados à Defesa Agropecuária; 

IX - Estimular, promover e apoiar a divulgação de conhecimentos, métodos científicos, tecnologias, 
serviços e produtos de interesse para a Defesa Agropecuária como: livros, teses, dissertações, 
monografias, boletins emídia eletrônica; 

X - Mediar negociações para inclusão de debates permanentes sobre políticas públicas relacionadas à 
Defesa Agropecuária; 

XIII - Estimular a criação de Delegadosregionais para representar a SBDA; 

CAPÍTULO II - DOS SÓCIOS 

Art.4º - A SBDA é constituída por sócios das seguintes categorias: 

I - Sócio Fundador: pessoas físicas que assinaram a ata de fundação da SBDA; 

II - Sócio Efetivo: pessoas físicas ligadas à Defesa Agropecuária que tenham preenchido o cadastro como 
sócio e estejam em dia com seus deveres estabelecidos neste estatuto; 

III - Sócio Honorário: pessoas físicas reconhecidas pela SBDA em função da relevância dos serviços 
prestados para o desenvolvimento da Defesa Agropecuária no Brasil; 

IV - Sócio Mantenedor: pessoas físicas ou jurídicas (públicas ou privadas) que contribuam financeiramente 
para melhor atendimento ao disposto no artigo 3°. 



Parágrafo único- A admissão de associados poderá ser efetuada a qualquer tempo, por meio do 
preenchimento e envio do formulário de inscrição à Secretaria Executiva da Sociedade. 

CAPÍTULO III - DEVERES E DIREITOS DOS SÓCIOS 

Art. 5º- São deveres dos sócios efetivos e pessoas físicas que constarem como sócios fundadores: 

I - Estar em dia com as contribuições anuais; 

II - Exercer as funções para as quais forem incumbidos por designação ou eleição; 

III - Manter seu cadastro atualizado;  

IV - Exercer todos os seus direitos e deveres de associado com ética. 

Parágrafo único - O não cumprimento dos deveres estabelecidos no caput do artigo, acarretará o 
afastamento do sócio até que todas as suas obrigações sejam regularizadas. 

Art. 6º- São direitos dos sócios efetivos e sócios fundadores: 

I - Votar e ser votado em eleições e assembleias gerais; 

II - Participar de Assembleia Geral conforme constante no Capítulo VII; 

III - Solicitar seu desligamento a qualquer tempo junto à Secretaria Executiva da SBDA. 

Art. 7º- Os Sócios das demais categorias e as instituições que constarem como sócias fundadoras terão os direitos 
previstos no inciso II do artigo 6º. 

Parágrafo único - Os Sócios Honorários serão isentos de pagamento das anuidades e de todas as taxas 
cobradas pela SBDA, desde que mantenham seu cadastro atualizado. 

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 8º- A SBDA será administrada por uma Diretoria Executiva eassessorada por um Conselho Fiscal. 

Art. 9º. A Diretoria Executiva será constituída de um Presidente, um Vice-presidente, um Secretário Geral e um 
Tesoureiro; 

§ 1º- O Presidente, o Vice-presidente, o Secretário Geral e o Tesoureiro serão eleitos pela Assembleia 
Geral, para um mandato de dois anos, podendo ser reeleitos por mais uma vez e assumirão suas 
obrigações e encargos, imediatamente após sua eleição na Assembleia Geral Ordinária da SBDA.  

§2º - Poderão se candidatar aos cargos todos os sócios em dia com suas obrigações perante a Sociedade; 

§ 3º - Para viabilizar a administração financeira da SBDA, o Presidente e o Tesoureiro deverão residir na 
mesma Unidade Federativa.  

§ 4º - Todos os cargos da SBDA serão exercidos por sócios da entidade, previstos no artigo 4º, desde que 
se enquadrem na categoria de pessoas físicas. 

§ 5º- Os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da SBDA serão exercidos sem qualquer 
remuneração.  

Art. 10º- São competências dos membros da Diretoria Executiva: 

§ 1º- O Presidente é o representante legal da Sociedade e somente ele ou pessoa por ele designada através 
de procuração, poderá manifestar-se, em nome da entidade. O Presidente é ainda responsável pelas seguintes 
funções: 

I - Administrar a SBDA e implementar as medidas necessárias ao seu funcionamento, como representar em 
juízo ou fora dele, podendo delegar poderes e indicar procuradores, na forma da lei, assinar títulos e 
expedientes e, com o Tesoureiro, assinar cheques, documentos contábeis, financeiros, balanços e os 
balancetes da entidade; 

II - Presidir as reuniões da Diretoria Executiva, convocar e presidir a Assembleia Geral, bem como convocar o 
Conselho Fiscal; 

III - Obter subvenções, auxílios e quaisquer outros valores por parte de entidades oficiais e privadas, 
prestando contas da aplicação dos recursos obtidos; 



IV - Apresentar ao Conselho Fiscal o relatório financeiro bienal para avaliação antes da realização da 
Assembleia Geral; 

V - Celebrar convênios, ajustes, contratos e outros documentos, com entidades de direito público e/ou 
privado, nacionais e/ou internacionais; 

VI – Emitir Ordens de Serviços, Circulares, admitir e demitir servidores; 

VII - delegar, de maneira expressa e quando julgar necessário, suas atribuições legais, estatutárias ou 
regimentais. 

§2º- O Vice-presidente tem por função auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos ou na 
vacância do cargo. 

§3º - O Secretário Geral é o coordenador da Secretaria Executiva e o representante da SBDA para as 
atividades da Secretaria. Suas atribuições são: 

I - Secretariar as reuniões da SBDA e lavrar as respectivas atas; 

II - Manter atualizada a correspondência da entidade; 

III – Substituir o Vice-Presidente e o Presidente nos impedimentos ou na vacância do cargo. 

§4º - O Tesoureiro da SBDA é o responsável pelas atividades financeiras da Sociedade, incluindo 
recebimentos, pagamentos, movimentação de contas bancárias e elaboração de balancetes e prestação de 
contas. 

Art. 11 - Compete à Diretoria Executiva da SBDA: 

I - Regulamentar as deliberações das Assembleias Gerais da SBDA; 

II - Ratificar Coordenadorias de Comissões Especializadas; 

III - Deliberar sobre as publicações da Sociedade e valores de anuidades dos sócios; 

IV - Avaliar e aprovar o relatório de trabalhos da Secretaria Executiva, que será apresentado na Assembleia 
Geral Ordinária da SBDA; 

V - Aprovar a realização de eventos. 

Parágrafo único – A Diretoria Executiva reunir-se-á pelo menos uma vez ao ano e, obrigatoriamente, por 
ocasião da Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária. 

Art. 12 - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador das atividades contábeis e financeiras formado por três membros 
titulares e dois suplentes, eleitos pela Assembleia Geral;  

§1º - Os membros do Conselho Fiscal não poderão ter parentesco, em primeiro ou segundo grau, com os 
integrantes da Diretoria Executiva. 

§2º - O Conselho Fiscal reunir-se-á quando julgar necessário, quando solicitado pela Diretoria Executiva ou 
por convocação de no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados da SBDA que estejam em dia com suas 
obrigações junto à agremiação. 

§ 3º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas pela maioria simples de seus membros presentes. 

§ 4º- O Conselheiro efetivo que deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas sem justificativa perderá 
o mandato. 

Art. 13 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Examinar e dar parecer sobre os balanços e balancetes da SBDA; 

II - Examinar e dar parecer sobre a escrituração social e a documentação financeira da SBDA. 

CAPÍTULO VII - DA SEDE DA SBDA 

Art. 14 - A SBDA tem sede na Av. Adhemar de Barros, 967, Ondina, CEP: 40.170-110, na cidade de Salvador no 
Estado daBahiae que será alterado de acordo com a Unidade da Federação (UF) em que residirem o Presidente e o 
Tesoureiro. 

 



CAPÍTULO VIII - DAS ASSEMBLEIAS 

Art. 15 - A Assembleia Geral da SBDA será realizada, ordinariamente, uma vez, dentro do período de duração de 
cada Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária, ou, extraordinariamente, durante outros eventos 
promovidos pela SBDA. 

Art. 16 - Caberá à Assembleia Geral apreciar: 

I - As decisões da Diretoria Executiva da SBDA; 

II - As atividades políticas, científicas e de divulgação da Sociedade; 

III - A definição dos locais das próximas Conferências promovidas pela SBDA; 

IV - O eventual pedido de dissolução da SBDA; 

V - Propor e votar alterações no estatuto; 

VI – Destituir a Diretoria Executiva. 

§ 1º-O previsto no inciso VI será tratadoem assembleia especialmente convocada para esse fim.   

§ 2º- As resoluções das Assembleias Gerais serão aprovadas pelo voto da maioria simples dos sócios 
presentes, em dias com suas obrigações estatutárias. 

CAPÍTULO IX - CNDA E OUTRAS REUNIÕES TÉCNICAS 

Art. 17 - A Sociedade promoverá, a cada dois anos, em ano ímpar, a Conferência Nacional sobre Defesa 
Agropecuária (CNDA), em local a ser definido pela Assembleia Geral da SBDA. 

Parágrafo único - Não havendo proposição ou aprovação do local da próxima Conferência pela Assembleia 
Geral, a Diretoria Executiva ficará autorizada a promover gestões para fixar o local e a data da realização da 
Conferência seguinte. 

Art. 19 - A realização da CNDA será formalizada mediante celebração de convênio entre a SABDA e a instituição 
realizadora do evento. 

Art. 20- Será cobrada dos participantes de cada Conferência uma taxa de inscrição, fixada em comum acordo entre 
a Comissão Organizadora do evento e a Secretaria Executiva da SBDA. 

Parágrafo único – Todas as categorias de sócios da SBDA terão desconto na taxa instituída por este artigo. 

Art. 21- Após a prestação de contas de cada CNDA, havendo superavit, o saldo remanescente será destinado à 
SBDA. 

CAPÍTULO IX - DO PATRIMÔNIO E DAS FINANÇAS DA SOCIEDADE 

Art. 22 - O patrimônio da Sociedade será constituído: 

I - Pelos bens adquiridos ou recebidos em doação; 

II - Pelos donativos e subvenções não destinados a fins específicos; 

III - Pelos recursos provenientes das anuidades e contribuições dos sócios; 

IV - Pela comercialização de publicações; 

V - Pelos saldos dos eventos promovidos pela SBDA. 

Art. 23 - O Tesoureiro apresentará, anualmente, até trinta dias após o encerramento do ano fiscal, o relatório e o 
balanço das receitas e despesas, para exame e aprovação da Diretoria Executiva.  

 

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24 - São vedados, dentro da Sociedade, discursos e propaganda de natureza político-partidária e de outros 
assuntos estranhos aos fins da SBDA. 



Art. 25 - A modificação do presente Estatuto, ou dissolução da Sociedade, só poderá ser encaminhada à Secretaria 
Executiva quando proposta por, no mínimo, um décimo dos sócios efetivos e aprovada por 2/3 (dois terços) de 
seus membros efetivos. 

Art. 26 - Em caso de dissolução da Sociedade, pela sua inviabilidade técnica ou econômica, o seu patrimônio da 
será destinado a uma instituição sucessora com finalidades similares aos da SBDA, preferencialmente, de utilidade 
pública. 

Art. 27- Os sócios da SBDA não são, individualmente ou solidariamente, responsáveis por dívidas da mesma. 

Art. 28- Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva.  

Art. 39-Este estatuto foi aprovado em Assembleia Geral realizada em Florianópolis - SC, no dia 27 de novembro de 
2014.  

Florianópolis, 27 de novembro de 2014. 


