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 Das Disposições Preliminares 

Art 1º - Este Regimento Interno tem as seguintes finalidades: 

• estabelecer procedimentos internos a serem seguidos pela Assembléia 

Geral, diretoria e Conselho Fiscal; e 

• estabelecer normas de relacionamento entre a AFOTO – Associação dos 

Fotógrafos de Brasília e seus Associados. 

Parágrafo Único - Em qualquer caso, as disposições deste Regimento 

complementam as disposições previstas no Estatuto Social da AFOTO, não 

podendo alterá-las ou contrariá-las. 

 Da Admissão do Associado 

Art 2º - O interessado em tornar-se sócio da AFOTO deverá preencher e 

assinar o “Termo de Adesão”, definido no Anexo Único, encaminhando-o a 

diretoria, que aprovará ou rejeitará a associação. 

Parágrafo Primeiro - Caso a associação seja rejeitada, quaisquer valores 

pagos pelo interessado serão devolvidos integralmente, mediante recibo, sem 

qualquer correção. 



Parágrafo Segundo - O prazo para a decisão da diretoria e os processos 

administrativos decorrentes é de no máximo 30 (trinta) dias. 

Art 3º - O “Termo de Adesão” servirá adicionalmente como ficha de coleta de 

informações cadastrais, para a administração dos associados. 

Parágrafo Primeiro - Os dados pessoais, de contato e endereço do 

associado serão mantidos para uso exclusivo nos assuntos de administração 

interna da AFOTO e não serão divulgados, salvo mediante permissão expressa 

do associado, com as exceções definidas a seguir. 

Parágrafo Segundo - Serão passíveis de divulgação as seguintes 

informações do associado: nome completo, nome de crédito, número e 

categoria e data de associação, data de exclusão (se for ocaso) e foto. 

Art 4º - O Diretor financeiro é o responsável pelo processo de admissão de 

novos sócios, podendo delegar a execução de tarefas decorrentes para outros 

membros da Diretoria, ou ainda, para Departamentos ou Gerências, criados 

nos termos do Estatuto. 

Art 5º - Para fins do disposto no Art 6° do Estatuto, o livro de associados 

poderá ser complementado e/ou substituído por uma versão eletrônica, 

publicada em site da AFOTO. 

Art 6º - O novo associado deverá complementar o seu cadastro remetendo 

uma foto de busto e rosto ou somente rosto, no formato digital JPG, tamanho 

750x1000 pixels, para o endereço afoto@gmail.com ou outro divulgado pela 

diretoria, num prazo de 15 (quinze) dias após a confirmação de sua 

associação. 

Parágrafo Único - Cumpre ao Associado manter seus dados cadastrais 

sempre atualizados para facilitar a administração das associações, 

particularmente as comunicações da AFOTO. 



 Da Mensalidade e do Pagamento 

Art 7º - A Diretoria, por intermédio do Diretor de Comunicação, divulgará 

mensagem do presidente comunicando aos sócios o estabelecimento ou 

alteração do valor da mensalidade, pela assembléia, independentemente da 

divulgação de Ata de Assembléia que tenha registrado o fato. 

Parágrafo Único - Para fins de pagamento mensalidade, o associado 

fundador equipara-se ao associado contribuinte.  

Art 8º - O pagamento das mensalidades será realizado nas seguintes 

ocasiões: 

• A primeira mensalidade será paga adiantadamente e integralmente, 

independentemente do dia do mês em que ocorrer o pedido de inscrição, 

juntamente com uma taxa de administração.  

• As mensalidades regulares serão pagas até o último dia útil do mês de 

referência, no valor nominal; 

• O pagamento das mensalidades até o dia 05 / 10 do mês corrente dará 

direito a desconto no pagamento; 

• O atraso na mensalidade (ou seja, além do último dia útil do mês de 

referência) implicará em atualização pelo valor da mensalidade vigente na data 

da quitação, mais multa de 2%, mais 1% de juros mora a cada mês 

subsequente;  

Parágrafo Único - Assim como o valor da mensalidade, o valor do desconto 

para pagamento adiantado e o valor da taxa de administração serão definidos 

pela Assembléia Geral; 

Art 9º - O pagamento será feito mediante uma das seguintes formas: 

• Em espécie, mediante recibo, ao Diretor Financeiro ou à pessoa por ele 

autorizada a receber e passar recibo; 

• Por boleto bancário, se disponível; 

Parágrafo Primeiro - O Diretor Financeiro poderá cancelar qualquer das 

formas de pagamento acima, bem como incluir novas formas, mediante 



comunicação prévia de pelo menos 30 (trinta) dias, através dos canais de 

divulgação regulares. 

Parágrafo Segundo - Custos de processamento do pagamento 

eventualmente associados a uma determinada forma de pagamento poderão 

ser repassados ao Associado, a critério do Diretor Financeiro, desde que pelo 

menos uma forma de pagamento sem custos adicionais seja oferecida ao 

Associado. 

 Da Demissão ou Exclusão 

Art 10º - No caso do associado que solicitar demissão ou for excluído, ou em 

qualquer das hipóteses de desligamento previstas no Estatuto Social, o 

associado devolverá a carteira de identificação da AFOTO. 

Art 11º - Nos casos de desligamento, não haverá devolução de qualquer 

quantia paga pelo ex-associado, seja taxa de administração ou mensalidade, 

independentemente do dia do mês em que o fato ocorrer. 

 Da Execução de Projetos 

Art 12º - A fim de cumprir seus objetivos definidos no Estatuto Social, a 

AFOTO promoverá ou realizará, sempre que possível, projetos fotográficos, 

incluindo, mas não se limitando a, exposições, projeções, cursos, palestras, 

encontros, saídas, intervenções urbanas, parcerias e convênios. 

Art 13º - Aos associados que estejam em dia com suas obrigações, serão 

facultadas facilidades de participação nos projetos, sempre que possível. Estas 

facilidades incluem, não se limitando a, prioridade para participação dos 

projetos, benefícios decorrentes da participação e descontos ou gratuidade em 

projetos que tenham custo. 

Art 14º - Todos os projetos serão amplamente divulgados, incluindo a forma 

de participação e os eventuais benefícios concedidos aos associados, por 

intermédios dos canais de divulgação citados adiante. 



Parágrafo Único - Serão comunicados oportunamente, sem necessidade de 

aviso prévio, o cancelamento ou alteração de promoções, benefícios e 

descontos, eventualmente ofertados aos Associados. 

 Da Coordenação e Divulgação 

Art 15º - A AFOTO manterá, no mínimo, duas listas (ou grupos) de emails, 

para coordenação e divulgação dos seus assuntos: 

• Uma para uso da diretoria e conselho fiscal; 

• Uma para os associados. 

Parágrafo Primeiro - O uso das listas não dispensa a divulgação de 

assuntos em site, na forma impressa ou pela imprensa, quando necessário. A 

comunicação impressa será realizada nos casos previstos no Estatuto Social, 

nos casos onde é requerido um protocolo, nos casos de notificação extra-

judicial e quando previsto na legislação em vigor.  

Parágrafo Segundo - A divulgação de documentos eletrônicos será feita, 

sempre que possível, no formato PDF. 

Art 16º - Os associados concordam com a inscrição do “Email 1” constante do 

“Termo de Adesão” na lista supracitada. Os diretores e membros do conselho 

fiscal serão inscritos em ambas as listas acima. 

Parágrafo Único - A lista para os associados poderá ser de simples 

divulgação (mailing) ou permitir a discussão. Neste caso as regras específicas 

de participação serão divulgadas na própria lista. 

Art 17º - A diretoria da AFOTO poderá, sem aviso prévio, organizar listas (ou 

grupos) adicionais, com finalidades diversas. Neste caso a participação será 

opcional e voluntária. 

Art 18º - Além das informações obrigatórias, a AFOTO proporcionará aos 

Associados todas as informações relacionadas aos eventos, parcerias, 

convênios e atividades por ela organizados.  



Art 19º - Além das listas, a AFOTO fará todos os esforços para manter um 

site próprio, cujo endereço será divulgado amplamente aos associados e 

demais interessados. 

Parágrafo Único - O site, sempre que possível, manterá uma área para 

arquivo e consulta dos documentos oficiais divulgados via email, dos textos e 

peças de divulgação (releases) e outros conteúdos julgados de interesse pela 

diretoria. 

Art 20º - O Diretor de Comunicação será o responsável pela comunicação em 

nome do Presidente da AFOTO, podendo delegar a administração das listas e 

sites para outros membros da Diretoria, ou ainda, para Departamentos ou 

Gerências, criados nos termos do Estatuto. 

 Das Diretorias Regionais, Departamentos e Gerências 

Art 21º - A criação das Diretorias Regionais, Departamentos e Gerências, 

quando ocorrer, conforme previsto no Art 14° do Estatuto Social, será seguida 

da divulgação pela Diretoria da AFOTO, ao Conselho Fiscal e aos associados 

das seguintes informações: 

• A região de responsabilidade das diretorias regionais, os diretores 

nomeados e suas tarefas particulares; 

• A finalidade dos Departamentos, suas tarefas particulares e as pessoas que 

os constituirão; 

• A natureza das Gerências especializadas, a diretoria ao qual ficarão 

subordinadas e as pessoas que os constituirão. 

Parágrafo Primeiro - A modificação ou extinção de qualquer das estruturas 

citadas acima será seguida de comunicação formal nos mesmos moldes da 

realizada no momento de sua criação. 

Parágrafo Segundo - A participação nos projetos da AFOTO de 

colaboradores voluntários, não enquadrados nos casos acima, poderá ocorrer a 

qualquer tempo, independentemente de comunicação formal, desde que seja 

eventual e temporária. 



Art 22º - As diretorias regionais e departamentos, quando houver, ficarão 

subordinados ao presidente, cabendo a este a proposta formal das tarefas e 

pessoas nomeadas. As tarefas das gerências especializadas serão definidas 

pelo diretor responsável, dentro das suas atribuições definidas em estatuto. 

Parágrafo Único - A cargo da diretoria poderá ser constituído um 

Departamento Consultivo, vinculado ao Presidente, composto por pessoas de 

notável saber fotográfico, dispostas a contribuir com os objetivos da AFOTO. 

 Disposições permanentes 

Art 23º - Todo associado, integrante da diretoria ou do conselho fiscal 

compromete-se, permanentemente, a listar dúvidas e sugestões que possam 

aprimorar a redação deste regimento, de forma a tornar mais eficiente a 

administração da AFOTO. 

 Disposições transitórias 

Art 24º - A primeira mensalidade iniciará no mês de março / abril de 2009. 

Art 25º - A AFOTO estabelecerá, assim que possível, uma marca (logotipo) 

própria, para uso em suas listas de divulgação, site e documentos oficiais. 

Art 26º - A Assembléia Geral definirá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

os critérios para admissão de Associados Beneméritos. 

 Lista de Anexos 

• Anexo Único – Termo de Adesão 

 
 
Brasília, DF, 25 de abril de 2009 
 
 

 
________________________________________ 

Rinaldo Façanha Morelli 
Presidente da AFOTO 

 



TERMO DE ADESÃO – AFOTO Associado Número: 

Nome completo: 

Nome de crédito: 

Categoria: 
[  ] Fundador 
[  ] Benemérito 
[  ] Contribuinte 
[  ] Beneficiado 

DADOS PESSOAIS 

Foto: 

Filiação - mãe: 

Filiação - pai: 

Nacionalidade: Est. Civil:  Nascimento:      /     / 

CPF nº: Identidade nº: Órgão Emissor:  

Profissão: Empresa/Instituição:  

CONTATOS 
E-mail 1:  

E-mail 2:  

Site:  

 Celular: (     ) Comercial: (     ) Resid (opc): (     ) 

ENDEREÇO  
Logradouro:  Complemento: 

Bairro, Condomínio, Referência (opc):  

CEP:  Cidade: Estado: 

EXPERIÊNCIA FOTOGRÁFICA 
Cursos que freqüentou:  

1.  

2.  

3.  

Outras Experiências: 

1.  

2.  

3.  

Temas de seu interesse: 

1.  

2.  

3.  

 SOLICITO minha inclusão no quadro de Associados da AFOTO - Associação dos Fotógrafos de Brasília e, 
comprometendo-me desde já, a cumprir o previsto no Estatuto da Associação e no Regimento Interno, dos 
quais certifico ter ciência. Comprometo-me, também a acatar as decisões da Assembléia ou Diretoria, 
registradas em atas ou equivalentes. 

Brasília,       /       / Assinatura do proponente: 

Diretor - Nome: Diretor - Assinatura: 

 


