
ESTATUT0 SOCIAL DA A.M.I.G.A.

Capitulo I

Da denomil`a¢ao, sede, fins e dura¢ao.

Art.1°.  A  Associapao dos Militares  lnati`'os e Pensjonistas de Mihtares de Guaratingueta e
Adjacencjas.   denom].nada   A.M.I.G.A.   fundada   em   25   de   majo   de    ]995.   atraves   da
colistituicao  de  colnissao  provis6ria,  registrada  em  catdno,  e  uma  Assocta¢fro  C`ivil  de
Direito Privado, recoiihecida  de  Utilidade  "blica.  coiiforme  Lei  Municii)al  ii' ..>,202  de 03
de  Dezembro  de   1997,  CNPJ/MF  sob  n°  00980710/0001-25,   sem  fins   lucrativos.  com
slogan  ..Ui`idos  Somos  Fortes`..  coin  sede  na  Run  Mbrmons  n.a  51,  Bajrro  do  PedTegulho.
GiiaratingLieta, Estado de Sao Paulo e foro em Guaratinguetd.

§1°  Sao   simbolos   oficiajs  da  A.M.I.G.A`   a  bandeira,   nas  cores  verde,  amarelo,  azul  c
bral`co, o limo, a logomarca, emblema e o brasao

§2° Sao pati.im6i`ios da A.M.I.G.A. os bens m6vejs e imdveis.

§3° Sue diira¢ao como Pessoa Juridica i por tempo  indeterminado e, para todos os efeitos`
seu ano social e financeiro colncjdem com o ano civil` de 01  de jane].ro a 31  de dezembro.

§4°  Nao  ten  caratei.  pul`tico-paTtidario,  reljgioso  oil  ldeoldgico,  iespeitados  tis  limites  da
Constituit`ao  Federal,  Cddigo  Civil  e  a  Lei  Federal  n°  7.524  de   17  de jullio  de   1986  que
trata   sobre  a  malijfesta¢ao`  por  militar   inati\'o,   de  pensamento   e  opiniao  pol]'ticos   ou
f`ilos6ficos.

§5° A A.M.I.G.A„  para conseciicao dos  seus obuetjvos` conta com as  mensalidades, ta`as e
contribuic6es pagas pelos integrantes do QLradie de Assocjados.

§6° As  taxas  de  custos, taxas  de  investimento, taxas  administrativas e contribuic6es  serao
regulamentadas atraves do Regimento lntemo.

§7° No ato da  mclusao mos segmentos da A.M.I.G.A.  sera instjtuido urn plano de fidelidade
coorporativo qiie podera ter prazo de 06 (seis) a  12 (doze) meses, conforme regulamentacao
atra`Jes do Regiinento [ntemo.

§8°  0  Regimento  Inferno  e  urn  conjunto  de  norinas  peculiares  a  de{erminado  segmen(o.
6rgao  OLI  ati\'idade  especifica,  em  consonancia com  as  disposic6es  omissas  neste Estatuto,

qLLe     miiiuciosamente    estabelece    a    organizacao    e    o    funcioname]ito    e    define    as
responsabilidades dos integrantes do 6rgao ou dos participantes das atividades,

Art   2°   A A M.I G.A.  reger-se-a pela rigorosa obser\'incia dos preceitos  legais, ten coiTlo
objetivo pnlicjpal  ser o  6rgao  representati\Jo  de seu  Quadro  de  Associados nas esfei.as  de
discussao  dos  assuntos  de  iiiteresse  coletlvo  em  todo  o  territorjo  nacional,  ben  como>
a(endendo  aos  priliciptos de  solidanedade  e de aiixilio  mutuo,  propoTcionar a
ser\Ji¢os de:

I.  Integracao e assistencia social;



I I. Orientacao de natureza juridica;

Ill. Atividades educacionais, culturais, de esporte` de lazer e de entrete"iTiento;

VI   Carater   facil`tador   atraves   da   coordena¢ao   de   beneficios   coletivos   vii`culados   ao
atendimento de convenjos e planos de satide.

§1°  A  A,M.I.G.A.  devera  incentivar  e  cooperar  com  a  cna¢ao  e  o  desenvolvimento  de
associa¢6es de mesma  natureza e participar de consdrcios, confederap6es e federac6es que
congreguem essas Assocja¢6es.

Art.   3°.   A   A.M.I.G.A.   podefa   contar   com   uma   Assessoria   Juridica,   subordjnada   ao
Coiiselho   Deliberativo`   e   coi`tratar  demal.s   tecnicos   necessatos   a  consec`icao  de   sells
ob|e(jvos.

Art.  40.  Para  a  consecii9ao  de  sells  objetivos,  a  A.M.I.G.A.  utilizara  reciirsos  proveniei]tes
de;

I.Mensdlldades do Qiiadro de Assocjados,

11  Taxas e contribuigao;

I I I .  Promoc6es;

[V  Doa¢ao  de  terceiros,  I)restacao  de  servjcos  relacionados  aos  objetivos  da  entidade  e
outras fontes de verbas regulamel`tadas atra`'es .de noiiiias especifii`as

V.Subven€ao e outras formas de repasses dos poderes ptlblicos coiistituidos.

Art.  5°   Flea a A`M.I.G.A   autorizada a receber do Poder mblico, a titulo de  Permissao de
Uso, Cess5o de Direitos ou Comodato, jm6`'el em benefl'cio dela mesma,

Art.  6°.  Os bens imdveis e os direitos que constituem  o patrim6iiio da A.M.I.G.A„  somente

poderao  ser alienados.  cedidos,  hipotecados.  penhorados o`i  dados  em  garantias bancatias
ou comerciais mediante parecer do Conselho  Pleno qiie sera submetido a liomologa9ao da
Assembleia Geral.  por decisao de 2/3 (dois tercos) dos presei`tes a Assembleiat com  direito
a  vO'O.

§1°  A   A.M.I.G.A.   podefa  receber  bens   m6`'eis  e   im6vejs   sob  doapao  desde  q`ie  estes
estejam ]IVTes e desembaracados.
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Capitulo  11

SEGMENTOS

sF-C,Aol

QUADRO DE ASSOCIADOS I CATEGORIAS

Art   7°.  0  Qiiadro  de  Associados  com  direitos  e  obriga¢6es  estatutalias  e  regimel]tais  e
constituido das seguintes categorias, cuja proposta seja aprovada pela Diretorla E¥ecuti`.a e
homologada pelo Conselho Deliberativo.

I.   EFEtlvo.   e  o   militar  da  reser`'a,  reformado  ou  pensioi`ista  de  militar,  das   Forcas
Armadas oil mjli'taTes estaduais.

11,  ESPECIAL.. e o militar do qiiadro de caneira da ativa das Fongas Armadas e/o`i militares
Es(aduais,

Ill.   ADIIro    e  o   militar  do  quadro  de  temporalio   chs   Forcas  Armadas  e/ou  militares
Estaduais.

§ 1°  Considera-se  para  efeitos  estatutarios  como  inilitar  da  reserva,  militar  reformado  e
pensioiiista  de  militar  a  pessoa  q`ie  receba  proventos  mensais  dos  cofres  das  unidades
pagadoras das Forcas Armadas e dos militares dos Estados.

§2° Coiisidera-se para efeitos estafutalios como segue:

I -Militar das  Forcas  Armadas sao integrantes do Qundro de Carreira do  Ex6rcito, Marinha
e Aeronaiitica;

2-Militares  Estaduals  sao  os  integrantes  da  I'olic[a  Mi]itar,  Brigada  Miljtar  e  Colpo  de
Bombeiros  Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios:

§3° Os integrantes  coiistantes neste artigo  sao classificados e denominados na q`ialjdade de
Associados .

§4° Consideram-se dependentes aq`ieles previstos na legislacao do lmposto de Renda.

SECAO I,

QUADRO DE HONRA E CATEGORIAS

Art. 8°. 0 Quadro de Honra sera constitui.do pelos iiitegrantes das segiiintes categoria
aquelas a serem criadas
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I.FUNDADOR:   sera  o  membro  da  Comissao  Provisdria  de  Funda¢ao  e  o  cidadao  que
compareceii a Assembleia Geral, para este fin, e assinou o ljvro de pre;encas.

II.HONORARIO.  sera o cidadao a quem  este ljtiilo for conferido pelo Conselho Pleno, por

proposta  da  Diretoria  Executiva,  em  reconhecimento  aos  relevantes  servicos  prestados  ao
Miinicipjo o`i ao Pals, de cariter intransferivel.

Ill.BENEMERITO:  sera  o  cidadao  a  quem  este  titulo  for  conferido  pelo  Conselho  Pleno,

por proposta da Diretoria Executiva, em reconhecimento aos relevantes servicos prestados a
A . M. I .G . A . , de carater intransferi\Jel .

VI.COMENDA.  sera urn titulo atTibufdo aqueles que  se destacaram com  louvor e alto  grail
de  colnprometimento  na  fimdacao  e  fortalecimento  da  A.M.I.G.A.`  sendo  criados  a  estes
cidadaos   os   tititlos   de   patrono,  presidente   de  honra.   idealjzador,  paraninfo  e   membro
liofavel  da A.M.I.G.A.

§i'inico-  .Todos  os  mtegrantes  do  Qiiadro  de  HoiITa  receberao  fao  somente  a  isencao  de
mensalidade`   nao   abrangeiido   o   plano   de   sa`'ide   e   demais   contratos   firmados   com   a
A.M.I.G.A.

SECAO Ill

QUADRO TEMPORARIO

Art.  9°,  0  Qiiadro  Tempordrio,  ctl.ia  proposta  seja  apreciada  pela  Diretoila  Executlva  e
Conselho   Deliberativo,   com   direitos,  deveres,  admjssao  e   desligamento   constantes   no
Reglmento  lntemo  e  normas  especificas  sera  constituido  pelos  integrantes  das  seLmjntes
categonas e por aquelas a serem crladas:

I     AGREGADO.    Filhos    e    filhas    cmant;ipados    (ill(`liiiiido-sc    os   tutelados,   adoti\Jos`
enleados). pals e sogros dos  Associados.  A permanencia  neste Qiiadro perdura enqiianto o
Assocjado iiiil jtar ou pensionista esti\.er ativo Ilo Quadro de Associados.

11.  CONTRIBUINTE:  e  o  cidadao  devidamente  apresentado  por  urn  integrante  do  qiiadro
de Associados que ficard responsavel social e financeiramente pelo mesiTlo.

r[l .  VINCULADO:  F.ilhos, filhas, pais` sogros, tutelados, adot].vos, enleados dos integrantes
do Quadro de Associados que vivam sob o mesmo teto e com bajxa renda compTovada.

I V   AUTOR[ DADES: aquela pessoa rLsica apresentada por proposta da Diretoria Executi\ia
e liomologada polo Conselho  Deliberativo.

V   COLABORADOR:  6 a pessoa  fisica ou juridica  apresentada  por proposta da Diretoria
Executiva e homologada pelo Conselho Deliberativo,
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VI.CONTRATADO.  e  a  pessoa  risica  estabelecida  no  Quadro  de  Pessoal  regulamentado

pelo Regimento lntemo e normas especificas.

§`JNICO-Os integrantes constaiites neste artigo sao classificados na qiialidade de membros
tempordrios

Art.loll.  S5o Direitos dos [ntegrantes dos Quadros de Associados da A.M.I.G.A. :

I.   Ser  eleito  para  q`ialqiier  cargo  da  administracao  da   A.M.I.G.A.   satisfeitas  as  demais
condic6es    prevjstas    neste    Estamto    e    Resolucao    do    C`onselho    Deliberatjvo    quando

pertencente a categona de Efetivo do Quadro de Associados;

11. Constitiiir a Assembleia Geral. Iiela votar, qunndo pertencente ao Quadro de Associados
lia mais de 0 I  (iim) ano I'ninterruptos`

Ill   Ser I.nformado  sobre gest6es administrativas antes que estas venham  acal-retar li.mitacao
em seus direitos ou acrescimos em suas obrigac6es;

IV.  Usilfr`ilr servicos da A.M.I.G.A.  e ser informado de todas as atividades execiitadas I)cla
administrafao da  Assoc`ia¢ao,  conforme  estabelecido  neste  Estatiito,  no  Regiiiiciito  lntemo
ou em noi.mas especificas:

V    Apreseiitar  sua  defes:i  por  escrjto.  assegurado  o  Principio  do  coiitraditdrio  e  ampla
defesa. mos casos em que for acusado de infringir o previsto neste  Estatuto,  no  Regjmento
lntemo ou  em normas especificas conforme Procedimento Administrativo a ser iiistaurado
par decisao do Conselho Pleno;

VI ` Recorrer, com efeito suspeiisivo ao Conselho Pleno. da decisao de excl`isao.

Vll  Os  membros do Quadro Efetivo terao os  seus direitos eletivos   assegurados enquanto

perceba  proventos  mensais  dos  cofres  das  iinidades  pagadoras  das  FOTcas  Armadas  e dos
]n iljtares dos Estados.

Art   11 °.Sao  de\Jeres  dos  lt`tegrantes do Q`iadro  de  Associados,  pre`'isto  no  artigo  7° deste
Esta'u'o:

Cumprir   as   delibera¢6es   da   Assembleia   Geral,    Estat`ito   Social,   Conselho    Pleno`
egimento    lnteTno    e    Normas    Especificas`   ben   coino   acatar   e   prestigiar   os    atos
dmmistrativos dos poderes constjtuidos da A.M.I.G.A. ;

11.  Holirar os compromissos, pecuniarios ou nao, assumidos por si, por seus depeiidentes ou

por prepostos com  a  A.M.I.G.A.  o`i com  qualqiler entidade, ciijo  ben  ou  servi¢o prestado`
tenlla esta Assocja¢ao como intermedidria;

b

Ill.Zelar e contribuir pela difusao do iiome da A.M.I.G.A„ pela conservapao dos bens, pelo           ,~
foTtalecimeiito e pela iiniao de seus segmentos;

IV.Cons`iltar as piib]ica¢des oficiais da A.M.I.G.A



Art,    12°    A  exclus2io   dos   lntegrantes   dos   Qiiadros   de   Associados   a   ssr  efetuada   em
Procedimento Admiiiistrativo. respeitado o Princjpjo do contraditdrio e a ampla defesa, sera
feita por:

I.Dissolu¢ao da pessoa jiLT`dica;

lI.Falecimento;

11 I.Incapacidade civil  i`ao siiprida.

VI  EI`quadramelito   aos   requisitos  estatutarios  e  regimentais   de   jngresso   e   crjterlos   de

permanencja na Assocla¢ao;

V    Permanencia   ]ia   sit`ia¢ao   de   inadl.mplente   por   iim   periodo   ig`iat   ou   silperior   a   90

(noventa dias) e nao cumprimento dos acoTdos efetuados com a lnstituicao:

V[`  Completar 30  (trjnta) dias na  sitiLa¢ao de  desaparecido para  efejto da  legjsla¢ao mjlitar

\'igente oLi o equjvalei`te da  lei  civil:

VII.  Desistencia:

V][l   lnfracao  legal  o`i  estatiltaliae  ou  por  fato  especial  qite  venlia  a  denegrir a  imagem  da
A.M.I.G.A..    devidamente    comprovado    atraves    de    ProcediiT)ento    Admin]strativo    ou

processo judicial com trinsito em julgado`

Capitulo  11

Dos Orgaos da Adminlstrafao

Art.  13°   S5o poderes constitiiti.vos da A.M.I.G.A.:

I. Assembleia Geral (AG);

11.  Coiiselho  Pleno (CP):

Ill   Diretoria Executiva (DE);

IV.  Conselho  Fiscal (CF):

V.Conselho Deliberativo (CD);
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§2.  0 ressarcimento das despesas para custeio de  locomo¢ao e alimentacao.  destinados as
ati\'idades  em  prol  da  A.M.I.G.A.  serao  regulamentados  em  Regimehto  ]nterno  e  normas
especificas.

§3.  Os  integrantes  dos  I)oderes  constituidos,  no  exercicio  regular  de  siias  gest6es,  n5o
respolidem   por  obrigac6es  socjais  contrai'das  em   none  de   A.M.I G.A ,   mas  assiiinem
responsabilidade  pelos  prejuizos  q`ie  causarem  em  virtude  de  dolo  ou  c`ilpa  moti`.ada  por
]mpericla. i`eglig€ncia ou impn]dencia.

Se¢ao I

Da Assembleia Geral

Art.14°,  A  Assemble]`a  Geral  constittiida  excliisivameiite  pelos  integrantes  do  Q`iadro  de
Associados da A M.I.G.A., previstos no artigo 7°, e o drgJao siipremo da Associapao dentro
dos  limi(es  legais  e estatutalios, lendo podeTes papa deljberar e jLilgar os assuntos  relativos
ao  objeto  da   Associacao  convenientes  ao   desenvolvimento   e  defesa   desla   sendo   suas
dellberac6es vinculando a todos, ai]1da que ausentes oLi discordantes.

§ 1°   A  Assembleia  Geral  e  sobei.ana em  siias  decis6es,  devei`do  as  Alas  de  Sessdes  serem
assinadas   por  todos   os   jn(egrantes   dos   Poderes   constituldos   e   as   listas   de   presell9as
assinadas por todos Associados presentes.

§2°   A  Assembleia  Geral  sera  convocada com  antecedencia  minima  de  10  (dez) dias  `'itejs.
atrav6s  de  editais  afixados  em  locajs  apropriados  e  dependencias  mais  freqLientadas  pelos
Associados,  pilb]ii`ada  no  drgao  oficjal  da  A.M.I.G.A.  e jornal  de  grande  ci.rcLila+`ao  i`o
MLLnicipio.

§3°     Nao    havendo   qu6rilm    de    iiisfalacao    Ilo   liordri.o   estabelecido    para   a   piimeira
convocacao, a Assembleia sera realizada em segunda colivocacao, devendo seT obser`.ado o
intervalo de 30 (tnnta) miniitos entre uma convocac5o e outra.

Art, I 50 0 qu6riLm de ]nstala¢ao da Assembleia Geral  sera o seguinte:

I   Metade mals urn do ndmero de Associados preselites habilitados ao voto, ou seja. maioria
simples, em primeira con\'oca¢ao;

Minimo  de  12  (doze)  Associados  habilitados  ao  voto,  em  segunda  convoca¢ao.  sendo

que  o  Associado  que  `'ier  a  presidir  a  Assembleia  tera  voto  de   minerva,  oii   seja,  de
desempate se o caso exjgir.

§tlnjco.   Entende-se  por  .`habilitado  ao  voto"  o  Associado  que  estiver  em  dia  com  siias
obriga¢6es  pecunjdrias junto  aos  cofres  da  A.M.I.G A.  e  em pleiio  gozo  de  seus direitos  e
obri ga€des estatutalias.
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Art l6C'A    Assembleia   Geral    sera   convocada   por   urn   dos   presidentes   dos   poderes
constituidos e presidida pelo Presjdente qiie o convocoii.

§`'inico.A  Assembleia  Geral  podera  aindr  ser  convocada  poi.  urn  integrante  perteiicelite  ao
Quadro   de   Associados   da   A.M.I`G.A.    que   estiver   em   dia   com   as   suas   obrigac6es
estatularias,   mediante   assjnaluras   de   pelo   memos   I/10  (iim   decimo)   dos   membros   do
Qtiadro de  Associados,  sendo  mesmo nestes casos,  presidida pelo  Presidente da  Diretoria
E.xecuti\'a. quando este passafa a palavra a qilem a convocoii imediatamente ap6s a abertura
dos trabalhos.

A|.t  17°.  Compete a Assembleia Geral Ordindria..

I.  Deliberar sobre a presta¢ao de contas do exercicio anterior;

11.  Deliberar sobre o plano de metas e estrategias do exerc{cio seguinte;

Ill `Deliberar de 4 em 4 anos:

a.Elei¢ao da cliapa completa da Direloria Executiva;

b.Elei¢ao  individual.  altemadamente,  de  `im  ter¢o  e  dois  tei.Cos  dos  membros  efetjvos  dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal;

a Eleicao indivldual de 03 (tres) membros suplQntes dos Conselhos Fiscal e Deliberatl.vo

§ I a  As deliberac6es dos  incisos  I  e  11  da A`ssembleia Geral  Ordinalia deste amgo serao  lia
2° quinzena de agosto e cony.ocada para estas finalidades

§2``.  A  elei¢ao  de  que  trata  o  inciso  Ill,  items  a`  b  e  c  deste  artigo  ocorrera  iiuina  fuiica
sessao,   na    1°   (pri.meira)   quinzena   de   outubro,   sendo   a   Assembleia   Geral   Ordinaria
convocada para esta i'inica finalichde

§3.  A diplomacao dos  Eleitos ocorrefa dentro do prazo  maximo de  10 (dez) dias tlteis ap6s
a elei+`ao,  atraves do C`onselho Deliberativo, estando  aiitomaticamente empossados, a par.ir
de  I  de JaJ`eiro do ano seguiiite

§4°. Para as deliberap6es a que se referem o item  17,Ill, deste Artigo sera exigido o voto de
I /10 (urn decimo)   do nhmero total de integrantes do Quadro de Associados com direito a
voto.

Art  18. Compete a Assembleia Geral Extraordiniria:

I.  Modl.ficar o objeto da Associacao:

J,



II.Deljberar   sobre   a   dl.ssolii¢ao   ou   fiisao   da   A.M.I.G.A    e   o   de§tino   a   ser   dado   ao
PatTim6njo;

111. Deljberar sobre qualquer alteracao deste Estatuto;

IV.   Intervlr  mos  poderes  constitufdos  da  A.M.I.G.A.   podendo  aplicar  penalidades  e  ate
cassar mandatos;

V.  Estabele.`er o valor das melisaljdades previstas no artigo 4, item  I, deste Estatiito.

§tinico   Para as deliberac6es a  que  se  referem os  incisos,I,11,Ill  e  IV  sera  exigido  o  voto
concorde  de  2/`3(dois  lercos)  dos  Associ.ados  presentes  a  Assembleia  Geral  Extraordiniria
especialmente   convocada   para   esse    fin,`   nao   podendo    ela    deliberar`   em    pnmeira
convocacao, se]Ti a majoria absolLita dos Assocl.ados.

Seqao 11

Do Conselho Pleno

Art.   19.  0 C`oliselho  Pleno  sera  constllui'do  pelo Conselho Deliberativo,  C`oiiselho  Fiscal  e
Diretoria   Exec`itiva,   sendo   convocado   e   presidido   pelo   Presidente   do   Poder   qiie   o
convoco`i.

§ 1°`  0 Conselho  Pleno re[inir-se-a extraordjiiarianiente  em qualquer tempo,  desde qile seja
necessario deliberar sobre concessao de diversas honrarias` assuntos julgados urgentes e de
interesse da Associacao

§2°   As  decis6es  do  C`onselho  Pleno  estarao  sujeitas  as  delibeTac6es  da  Assembleia  Geral
constitui.da.

§3°   0  Consellio  Pleno  sera  insta]ado  com  a  presenqa  da  maioria  dos     integrantes,  na
colldicao de membro eletivo do poder constituido,  de cada poder qiie o comp6e.

§4°    Todas   as   deliberap6es   do   Conselho   Pleno,   efetuadas   nas   reimi6es   ordinarias   e
extraordinarias, constarao em livro de alas apropriado.

Art, 20. Compete ao Conselho Pleno..

I.  Estabelecer a orienla¢ao geral  da  A.M.I.G.A.,  definindo  suas  linhas de  acao operacional,
administrativa  e  tecnica  a  serem  seguidas  pela  Diretoria  Executiva,  para  que  se  possam
atinglr. com  major eficiencia, os objeti\ios da Associacao:

I I   Deliberar sobre a destitui¢ao ou al`astamento de integranles dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal  ou  da Diretoria  Executiva.  que  vier a  afetar a reLm[aridade  da adm`nistrapao ou  da
fiscahzacao da Associacao;

I,`1
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Ill.HoiTiologar ou nao a  indjca¢5o dos membros pro`Jis6rios de cada poder ate o jiilgamenlo
em ^ssembleia Geral dentro de 60 (sessenta) dias;

IV PTopor  a  Assembleia  Geral,  ap6s  o  devido  Processo  Admmjstrativo  instaiirado  pela
Colnissao de Sjndicancia a cassacao de integrantes dos poderes constifu{dos;

V.Propor as eventuais refonnula¢6es do presente Estaluto;

VI  Deliberar sobre a previsao ongamentaTia no ano seguinte;

Vll.Regulamentar a utiliza¢ao do Fundo de lnvestimento da A.M.I G.A.

§i'mjco.   Entende-se  por  ..afetar  a  regularjdade  da  administracao.I,  citada  no  item   11  deste
artigo, a impossibilidade de se completar os cargos de integrantes efetjvos dos Conselhos e
da Diretorja Executiva da Associa¢ao

'=
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Seg5o Ill

Da Diretoria ExeciLti`'a

Art.  21 .  A  Diretoria  Executiva  e  o  Orgao  responsavel  pela  gestao  operacjonal  i. execiitiva
da A M.T.G.A., possuindo a seguinte constitui€ao:

I.  PTesidentc:

]1.  Vice-Presjdente;

Ill.  Diretoria Administrativa;

I V. Diretoria Financeira;

V.  Diretoria  Social.

§i'mico.  Para concorTer ao Cargo de  Presidei`te  e  Vice  PTesidetite  da  Diretoria  Executiva  o
interessado  deve  ser  membro  efetivo  do  Qtiadlo  de  Associados  e  ter  exercido  oii  estar
exercendo  cargo  eleti\'o,  constai`te  no artigo  13.  incisos  IV e  V  ou  pertencer ao q`iadro  de
Fui`dador na condicao de Associado ha mais de 03 (rfes) anos ininterruptos.

Art   22   Compete a Diretoria Executiva:

I,Elaborar  e  encal"nl`ar  ao  Conselho  Pleno,  ate  30  de  setembro  de  cada  ano  a  pre`Jisao
orcameiitaria e o plano de acao e plano de contas do exercl'cio seguinte;

I].Encaminhar  ao   C`onselho   Fiscal,   anualmente.   ate   a   primeira  quinzena  de   lnaio   ano
corrente, o relatorio de sua administracao do ano anterior e o balanco geral  da Associacao,
jL`struido pelas contas de Teceitas e de despesas;

•J/,//
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111   Encaminhar ao  l`onselho  Deliberatlvo,  anualmeiite,  ate  a  segiiiida  quinzeiia do  mes  de

jiinllo do ano corrente, o I.elat6rio de sua admjmstracao do ano anterio+ e o balaii¢o geral  da
Associac5o,  ii`striiido  pelas  contas  de  receitas  e  de  despesas,  com  parecer  do  C`ol`selho
F'scal;

(V.Execiitar atos administrativos de cafa(er geral;

V.Nomear    procuradores,    para    fins   judjciais   oii    extrajtidiciais    e   em    especial,    para
representacao  perante  a  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil,  drgaos  reguladores  e
demais 6rgaos de certificacao digital, de`Jendo ser homologado pelo Conselho Deliberativo:

Vl [mplai`tar   o   Qundro   de   pessoal,   contratar  e/ou   demitir   funcionarios,   submettda   a
liomologada pelo Conselho Deliberati\'o;

VII`Propor  reforma.  se  for  o  caso,  do  Regimento  lntemo,  a  ser  submetido  ao  C`onselho
Deljberativo;

VIII,Contratar  Assessoria J`iridica  e  Gerentes  Tecnicos  em  atendimento  ao  artigo  30  deste
Estatuto,   fixando-llies   atribui¢6es   e   remunerac6es,   ap6s   hoiTiologa¢ao   pelo   C`onselho
Delit)eratjvo:

IX.Acatar  as  deliberac6es  da  Assembleia  Geral  e  as  competencias  do  Conselho  Pleno`
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal;

X.Garantir os recursos de material e pessoal necessin`os a execii¢ao plena das competeiicias
e atri-bulc6es dos Consellios.

XI    A   Dji.etoria  Execiitjva  reui`ir-se-a,  ordmarlamente,  sempre  na  primeira  q`imzena  de
cada  mss  e  extraordinariainente  em  qualquer lellipo,  desde  que  seja  necessano  deliberar
sobre assuntos j`Llgados uTgentes e de interesse da administracao.

XII.As    deliberac6es    da    Diretoria    Executiva,    efetuadas    nas    reiini6es    ordininas    e
e.`traordjl`arias. constarao em ltvro de atas apropriado.

XIIl.Cabe  a  Dirctoria  Executiva  requerer  a  devoliicao  das  folhas  de  encaminhamento  aos
C`onselhos,   quando  estes  I`ao  as  devol`'erem  no  prazo  de   15   (qujnze)  dias   dteis   para
traiTiitacao e regularjdade dos trabalhos na Assocjacao.

§dnico.   As   deliberap6es   da   Diretoria   Execiitiva,   efetundas   nas   reuni6es   ordinalias   e
e,`traordjnaljas, constarao em llvro de a(as apropriado.

Art. 2.3A Presld6ncia da Diretoria Executiva sera exercida por urn Assocjado efetivo, eleito
em   Assembleia   Geral,   com    mandato   de   04   (qtiatro)   anos,   nao   cabendo   reelei¢ao
consecutiva  no cargo,  sendo o representante  legal  da Associa¢ao e possuindo as seguintes
atrjbui¢6es:

T GerIT os trabalhos executados pe]a Associa9ao:

11. Convocar. presidjr e orientar a Assembleja do Quadro de Associados;

/
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Ill.  Presidir  e  orientar  as  reuni6es  da  Diretorl.a  Executiva  e  do  Conselho  Pleno  quando
convocada pelo mesmo;

lv.   Representar   a   A.M.I.G.A.   em   todas   as   oport`inidades,   em  jilizo   ou   fora,   ativa   e

passivamente;

V. Assinar contratos e convenjos de acordo com a homologa¢ao do Conselho Deliberativo;

Vl. Tracar as diretrizes basjcas para o cumprjmento das decis6es dos Poderes Constituidos
citados no artl.go  13°:

VIl.   Asslnar,  junto  com  o  Diretor  Financeiro  e/o`i   Diretor  Administrativo.  os  .`heqLies
emjtidos pela Assocja¢ao:

V[II    Nomear`   mediante   sun   hvre  escolha,   Diretores   Adj`intos  julgados   necessalios   a
admmistra¢ao da Associa9ao:

lx.  Abrjr  credltos  especiais,  extTaordinarios  e  suplemen(ares  ate  o  ljmite  constante  na

previsao or¢amentatia.

Art  24.  A  vice-Presidencia da  Diretoria executiva sera exercida por  utn  associado efetivo.
com  mal`dato de  04 (qiiatro) anos, nao cabendo reelei¢ao consecutiva no cargo. possuindo
as segiiin(es ambLli€6es.

I. Acompanhar e assessorar o Presidente em todas as ocasi6es afetas a Associa¢ao:

11.   S`ibstjti.iir  o  Presidenle  em   todos  os   seus  afastamentos,   exercendo,   iiestes  casos,  as
atrjbui¢6es iiierentes ao cargo;

Ill. AssLimir a Presidencia dr Associ8¢ao em caso de ren`'[ncia oLi cassa9ao do Presideiite;

I V.Respo»sabilizai`-se pelo controle total do patrim6nio da Associacao;

V Fiscalizar a execucao de servicos de constrLi¢ao. manutencao e/oLi reforma do patrim6nio
da Associacao.

Art   25.   A  Diretoria  AdmjnistT.atfva  sera  exercida  por  urn  Associado  efetivo,  eleito  em
Assembleia   Geral.   cabendo-]lie   a   organizapao   da   area   Administrativa   da   Associa¢ao,

possuindo as seLmintes atribui¢Oes:

I,  Elaborar o regiillento intemo e a siia reformLilacao;

IJ,   Efet`iar  estudos  sobre  a  vlabilidade  de  implantacao  de  slstemas  e  ser\'icos  a  serem

presTados pela Associa¢ao:

Ill.  Redigir e transcrever em livTos pr{'tprjos as alas de  reuni6es das  Assembleias Gerais. d`)
Conselho P]eno. da Djretoria Executi\Ja;

I V.Organizar e arqLLi'\.ar os livros instjtucionais e dociimentos da Associa¢ao;
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V. Assessorar os demais membros dos Poderes Constitui'dos em  todos os assuntos afetos a
sua pasta:

VI  Zelar pela fiel ciiinprimento do Es[atiito e a atualizac5o cadastral dos Associados.

VII   Mal`ler  c6pias  de  seguranca  de  todos  os  arq`ijvos  e  softwares  inerentes  aos  traball.os
adminjstrativos da Associa¢ao;

VIIl.Assinar, jimto  com  o  presidelite.  os  cheques  da  Asscoia¢ao  na  eventual  ausencia  do
Diretor-Financeji.o;

IX    Emitir  relatorios  afelos  a  gestao  adminjstrativa   sempre  qiie   foreiii   solicl-lados   pelo
Presidente da Diretoria Executiva;

X.   Gerir   as   ativldades   de   rec`irsos   h`imanos,   distribuindo   atribiiic6es,   fiscalizando   os
desempenlios e cimiprindo  fielmente os preceitos da C.L.T.. ben  como gerir as ati`'idades
dos prestadores de ser`'ieos contratados;

Xl ` Provcr recursos de I'nformatica necessan.os a funcionalidade geral da Associafao.

XIl.   F`iscalizar  todos  os  servicos  na  area  de  ilifomatica,  relaclonados  aos  sofl\`'ares  e
hardwares filncionais e de rede;

XI II   Fiscalizar todas as presta¢6es de ser`'icos exectitadas por tercelros;

IX   Divillgar  aos   segrnentos  da  A.M.I.G.A.   atraves  dos  meios  djsponl'veis,   os  assiinlos
apresentados pelos poderes constitu[dos,

X.   Manter  o  sitio  virtual   da   Associacao   devidamente  atualizado  e  coin   o  dinamismo
tecnoldgico disponivcl;

XI.    Fornecer,    ap6s    autoriza¢ao    da    Presjdencia    da    Dii.etori.a    Executi`'a.    cdplas    de
docilmentos sohcitados pelos integrantes dos Quadros de Associados da A.M.I .G.A.;

XII    Apresentar,  ap6s  autorizacao  da  Presidencia  da  diretoria  Exe.`iitiva`  dociimentos  c
livros orjginais,  solicitados por iiilegrantcs do Quadro de Associados da A.M  I.G  A.;

XIII    Exercer  ii]terinamei]te  o  cargo  de  Vice-presidents.  em  caso  de  vacincia.  iTiediante
homologacao do C`onsellio Deliberativo.

Art.26.   A   Diretoria  Financeira  sera  exercida  por  iim   Associado  efetivo,  cabendo-lhe  a
organiza¢ao da area financeira da Associacao, possuindo as seguintes atribui¢6es:

I. Gerir o arquivo de cobran¢a por boletos e acompanhar o retomo, aplicar a taxa acesscha

:I::.rQu=dr°i,sdt:g:n¥]dGeA.d8::tonsa°aeufi:ofum¥te,:os:Pars:::ee:tte°semasbancco°br°aru,cC£Sa|°et`?,ra:::(,
responsabilizardo-se`  inclusive,  pelo  controle  da  ermssao  de  recjbos  para  os  pagapientos
efetuados Ilo caixa da Associa¢ao;
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11.  C`ontrolar  o  recebjmento  de  toda  e qualquer arrecadapao  financeira  efetiiada  atra\'es  da
Associa¢ao,

Ill   Apresentar  ao  Presidente,  na  prlmeira  quiiizena  de  cada  mss.  os  relatorios  completos
sobre a gestao finaiiceira referente ao mss anterior;

lv.Realizar   acordos   financeiros   de   quitacao   de   debitos,   elm   conformidade   com   este
Estatuto, com o Regimento lntemo e Leglslac6es em vigor pertinentes;

V.Gerir as aplicac6es financeiras dr Assocja€ao, especificando as aplica¢6es, zelai`do para

qiLe   sejam   observados   os   Princ`pios   de   ecoi]ormicidade   e   rentabilidade   defmidos   pelo
Conselho Deliberativo;

VI Promo`'.er  os  pagamentos  devidos  pela  Associacao,  garantjndo  que  sejam  efetuados
dentro das datas contratadas;

VII.Assj.mar, jiLnto com a Presidencja. os cheques da Associacao;

VJIl.A|)resentar  a  Presidencia`  sempre  qLie  solicitado,  quaisquer  relatorios  e  documentos
sobre sua Diretorl.a;

lx.Fornecer,  apbs  autoriza¢ao  da  Presidencja,  cbpias  de  docLimentos  solicitados  por  ii]n
iiitegrante do Q`iadro de Associados da A.M,I .G.A.:

X`Apresentar`  ap6s  autorizapao  da  Presid6ncia.  documentos  e  livros  orjginais  soliLc]tados

por integrantes dos Quadros de Associados da A.M.I.G.A.;

XI.Manter cdpias de segiuranca de todos os  arqiijvos  e softwares  iT`erentes  aos trabalhos  da
Dirctoria Financeira;

X[].Efetuar  levantamentos  de  pre¢os  acerca  de  bens.  prodiltos  e  servi¢os  cLijas  aquisiq6es
tenhain sido definidas como necessdrias a A.M.I.G.A.

Arl    27.   A   Diretoria   Social   sera   exercida   por   urn   Associado   efetivo,   cabendo-uie   a
organizac5o do relacionamento social da Associa9ao, possuindo as seguintes atribuic6es:

T.  ElaboTar.  organizar  e  di\'ulgar.  conforme  orienta¢ao  da  presidencia,  os  evei`tos  sociais

programados pela Assocjacao:

I I.  Apresentar a presidencia o calendalio anual de eventos sociais;

Art    28    A   Diretoria   Executjva   regulamentara  as   ativjdades   da   Diretoria   de  EspoTtes,
Diretoria  dc  Arte  e  Artesanato.  DiTetoria  CLiltural  e  Diretor[a  de  EntTetenimeiito  e  I.azer.
ben como oiitras a serem criadas no interesse da A.M I.G.A.                                                              C `
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Secao IV

Do C`onsellio Fiscal

Art,  29   0  Conselho  Fiscal  5  o  poder  responsdvel  pela  I.iscalizacao  da  gestao  contabil  e
ecoi`6mico-   financeira  da   Diretoria   Executiva  da   A.M.I.G,A ,   assim   composto  por  05

(cinco)  conselheiros  efeti\'os  e  03  (tres)  membros  suplentes.  podendo  haver  reeleicao  iios
termos do arligo  I 7,  item []1,  Ietras b e c deste Estatuto. com as segmin(es atribuic6es.

1`   E`aminar.  mensalmente,  os  relat6rios,  balancos  e  contas  apresentados  pela  Diretoria
Executiva.  emitindo  parecer  para  aprecia¢ao  do  Conselho  Deliberalivo  Ilo  prazo  de   15

(q`Linze) dias  i'iteis para tramitacao e regular]dade dos trabalhos na Assoc].a¢ao;

[1   Apreciar o  Relatorio  AnLial do exercicjo anterior ate primeLra qLiiiuena do  mss de junho
do ano corrente,

Ill.  Solicitar  ao  Presidents  Executjvo  esclarecimento  acerca  de  qualquer  dtivida  referentc
aos doc`imentos apresentados;

lv.  Efetuar  rjgido  coiitrole  sobre  os  acordos  de  quitafao  de  debjtos,  firmados  elitre  os
seLrmentos ch A.M.I .G.A. e a Diretorin Financeira,

V.   Acompaiihar  a  execucao  do  Plano  de  Metas  e  estrat6gias`  elaborado  pela  Diretoria
Execiitiva;

Vl.  Zelar  para  que  a  rela¢ao  c`istorbei]eficio `seja  sempre  levada  em  conta  em  todas  as

pesquisas da Diretoria Executiva:

V[[.  Apresentar  I.elatorios  sobre  siias  atividades,  sempre  que  solicitados  pelos  Conselllos
Pleno e Deliberativo;

V] 11.  PTovidenciar parecer formal a respeito do ano fiscal  findo,  para cuinprimen(o do Item
I do Art.17;

lx.Fiscalizar a utiljza¢ao do Fundo de  [nvestimento da A.M.I.G.A  :

X. Regi]lamelitar o fimcionamento do Conse]ho.

§ ]°   0  Conse]ho  Fiscal  reunir-se-a.  ordinariamente.  sempre  rla  prjmeira  qujnzeTta  de  cada
mss.

§2° -  S5o condi€6es para concori-er a cargo de conselheiro fiscal -  Ser Associado efetivo em
condi¢®es de \'oto ha mais de 03 (tres) anos il]interruptos

C/
Art. 30.  A constitul.¢ao do Conselho Fiscal sera a qiie a segriir se apresenta:

I .  Efetivos com mandato de 08 (oito) anos:

`3;EL[5U
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a`       Consellieiro -Presidente;

b       Conselheiro -Secretarjo;

c,       Primeiro consellieiro;

d.       Segundo conselheLro;

e.       Terceiro conselheiro.

11   Suplentes com niandato de 04 (quarto) anos:

a.        1° Coiiselheiro suple]ite;

b.      2° Conselliejro suplente;

c.       3°Consellieiro suplente.

§ 1°.  0  Presjdente  do Conselho  I.-iscal e  o Secrefario serao eleitos pelos mtegrailtes efetivos
na  I ° reuniao deste Consellio. a ser realizada logo apbs a posse dos Poderes constitui.dos:

§2°. 0 mandato do Presidente e do SecTetar]o do a]ud]do C`onselho tefa dura¢ao de 01  (`im)
allot podeiido haver reeleic6es.

Art. 31   0 Presidente do Conselho Fiscal possui as seguintes atribuj¢6es:

I.Convocar e pres].djr as reuiii`6es do Consellio  Fiscal.

11.  Eiiviar  os  relatdrjos,  atas  e  pareceres  elaborados  ao  Conselho  Deliberati\`.o  e  Dirctoria
Executiva;

I [I.DistrjbiliT tare fas aos integrantes do Conselhoi

I v.NoiTiear comiss6es ii`temas para o atendimento de atividades inerentes as atribuic6es do
Conselho Fiscal;

V.Diligenciar   para   que   os   prazos   de   apresenta¢ao   de   relatorios   e   pareceres   sejam
rigorosamenle cumpridos,

VI Coi`vocar conselheiros  suplentes em  caso de afastamentos justificados,  temporarjos ou

permanentes, de conselheiros efetivos;

Vl[ Solicitar a con\roca¢ao do Conse]ho Pleno qua]]do jLilgar necessirio.

Art  32. 0 Secrefario do Conselho Fiscal possui as seLmintes arribui¢6es:

I  Redigjr as atas das reLLnibes do C`onselho Fiscal;

]I.Responsabilizar-se  pelo arqLlivameiito  e  pela  seguranca  dos  li\Tos  e  demals  dociimentos    C
inerentes as ati\'idades do Conselho Fiscal;

1[1. Emitir aos demals conselheiros fiscais as convocac6es para as reimi6es do Cons
L.,,
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IV.Garaiitir  que  todos  os  dociimenlos  recebidos  e  enviados  pelo  Cpnselho  Fiscal  sejam
lancados em ]i`Tos de protocolo espec]'ficos:

V.Manter a segiirail9a de todos os arqilivos e softwares inel.entes aos trabalhos do Consellio
Fiscal.

viti+,
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Art  33. Os demais integrantes do Conselho Fiscal possuem as seguintes atribui¢des.

I  Exec`itar as tare fas de fiscalizapao com isen¢ao de animos e imparcialidade;

11   Intejrar-se a respe`to dos assuntos a serem trabalhados;

I lI.Comparecer as reuni6es con`Jcoadas pelo Presidente do Coiisellio Fiscal;

IV.Comunicar, por escrito e com  antecedencia ininima  de  10  (dez) dias,  seus afastamentos

previstos ao Presidente do Conselho Fiscal:

V.Giiardar  sigilo,  se  for  o  caso,  a  respeito de  suas  all.vidades  exercidas  coino  C`oi`selheiro
Fiscal.

Secao v

Do Conselho Deliberativo

Art.  34.  0 Conselho Deliberativo e o 6rgao responsavel pela apreciacao e julgamento dos
atos  administrativos  da  Diretoria  Exeeutl.va  da. A.MJ.G.A.,  sera  composto  por  05  (cinco)
consellieiros  et`eli`'os e  03 (tr6s) conselhei'ros  suplentes, cabendo reelei¢6es,  mos tcrmos  do
artigo  17,  item 111,  letras b e c. deste Estafuto, possilindo as seguintes atrjbuic6es:

I-Reuiilr-se em sessao ordinana para:

I . I .  Julgar  iiieiisalmelite  as  contas  e  homologar  oii  nao  o  parecer  emitido  pelo  C`oi`selho
Fiscal ref`erelite ao balancete do periodo apresenlado pela DiTetoria Executiva:

I.2.  .Iulgar  e  homologar  ou  nao,  o  Relatorio  Anual  do  exercicio  anterior,  instru`do  pelo

parecer do Consellio Fiscal, ate a primeira quinzena de julho do ano corrente

2 , Reunir-se em sessao extraord]nalia para:

2` I .Efetiial. analise  de  estudos  sobi.e a  viabilidade de  implanta¢ao de  sistemas  e  serviaps  a
sercm prestados pela Diretoria Executiva;

2 .2.Homologar ou nao a reforma do Reg]meiito lnlemo elaborado pela Diretoria E.\ecutiva; r'..
2.3.Suspender a execiicao de atos julgados infi.ingentes a este Estatuto, Regimento  Intemo   C`~  /
o`i contra os iiiteresses da A.M.I.G.A., de\'endo ser aprecjado pelo Conselho Pleno;

2 4 C`onvocaT Assembleia Geral e/oil Conselho Pleno7 quando julgar necessaljo.



2.5.Con`'ocar  a  Dirctorja  Executiva  e/ou  Conselho  Fiscal  para  esclarecimentos  sobre  atos

qiie suscitam  dL.i\'idas;

2.6.Incl`iii.,   excliiir   ou   suspender   jiitegrantes   dos   Quadros,   em   conformidade  com   este
Estatuto e com os procedimentos previstos no Regimento lnteTno;

2.7 Deliberar  sobre  a  utilizacao  do  Fundo  de  lnvestimeiito da  A M.LG.A.,  a ser submetido
ao Conselho Pleno;

2.8.Planejar,  definir  as  regras  e  gerenciar  o  pleito  eleitoral  dos  Poderes  Constitiiidos  da
Associaqao, atraves de resolucao especifica para este rim;

2.9 Regulainentar o  t`imcionamento do Conselho.

§ 1®   i  coiidicao  para concorrer a cargo de Conselheiro  Deliberativo  ser Associado efetivo
em condic6es de voto ha majs de 03 (tres) anos ininlerruptos,

§2°   Sefao considerados  integratiles  vi(al{cl.os deste Conselho`  com  direl.to  a  \'oz e  voto,  os
Associados   efetivos   que   ocuparam   o   cargo   de   prestdente   da   DiretoTia   Executiva   da
A.M.I.G.A.  imediatamente ap6s o exerc]'cio de `im  mandato integral;

Art  35.  A coiistitui¢ao do Conselho DelibeTativo sera a que a seguir se apresenta:

I   Efetivos com  mandato de 08 (oito) anos:

a.Conselheiro -Presidente:

b.Conselheiro -Secretario,

c ,PTimeiro Conselhejro;

d.Segundo Conselheiro;

e.Terceiro Conselheiro.

11.  Siiplenles com mandato de 04 (quatro) anos:

f I a Consellieiro Siiplellte;

g 2° Conselheiro Suplente:
h ,3° Consellieiro Suplente

§ 1°   0 Presidente do Conselho Deliberativo e o Secretario sefao eleitos pelos conselheiros
efetivos na  1° reuniao deste Consellio, a  ser realizada logo apds  a ceriln6nla de posse dos
Poderes Constitilidos.

Art. 36. 0 Presldente do Consellio Delibera(ivo possui as seguintes athbui¢6es:



I  Coi``'ocar e presidir as reuni6es do Conselho Deljberati\Jo;

11. Distribuir tare fas aos membros do Corlselho;

Ill   Nomear comiss6es internas para o atendlmento de ati`Jidades inerentes as atribui€6es do
C`onselho Deljberativo;

lv.Diligenciar   para   qiie   os   prazos   de   apresenta¢ao   de   relal6rjos   e   pareceres   se.lam
rigorosamente cumpridos;

V.Convocar  conselheiros  suplentes  elm  caso  de  af`astamentos justificados.  temporarios  oil

pemianentes, de coiiselhejros efeti`Jos.

Art. 3 7-0 Secretar`o do Conselho Deljberativo possiii as seguji]tes atribiii¢des:

I.  Redigir as atas das reLuii6es do Conselho Deliberativo:

11   Responsabilizar-se pelo arquivamento e  pela segiuranca dos  liVIos e demais dociimentos
inerentes as atividades do Couselho Deliberati\.o;

Ill Emitir   aos   demais   conselheiros   deliberativos   as   convocap6es   para   as   reimi6es   do
C`onselho;

IV,Garantir  qiie  todos  os  documentos  recebjdos  e  enviados  pelo  Consellio  Deliberati`'o
sejam lali¢ados em  lI\'ros de protocolo especificos;

V.Manter a seguran¢a de todos os arqiiivos e softwares jnerentes aos traba]hos do Conselho
Deliberati\'{).

Art. 38 -Os integrantes do C`onselho Deliberatjvo possiiem as seguintes atribui¢6es:

I.  Executar as tare fas de Deljbera¢ao com isenc5o de animo e imparcia]idade:

11.  Inteirar-se a respeito dos assuntos a serem trabalhados;

111. Comparecer as reuni6es convocadas pelo Presidente do Conselho Deljberativo;

IV.Coinunicar  por   escrito   ao   PTesidei`te   do  Conselho   Deliberati`'o,   com   antecedeiicia
ml'nima de  10 (dez) dias, seus afastamentos previstos;

V.Giiardar  sigilo,  se  for  o caso,  a  res|)eito  de  suas  atividades  exercidas  como  Conselheiro
Dell.berativo.

CAPITULO IV

DA COMISSAO DE SINDICANC`lA
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Art    39   A   Comissao   de   Sindicancia   sera   composta   por   05   (ciTco)   membros   sendo
reg`ilamentada pelo Regimento lntemo.

Art.  40  Cabefa  a  Comissao  de  Sindjcancia  averigiiar  atos  irregulares  dos  segmentos  da
A.M.I.G.A. assegurado o Principio do contradit6rio e a ampla defesa.

Art.   41.   No   caso   de   exclusao   ou   deshgamento   dos   integrantes   dos   segmentos   da
A  M.I G A   a  Diretoria  Executiva  tomara  todes  as  medi.dss  administrativas  prevjstas  no
RegiiTiento lnterno para siia efetiva¢ao e efeitos legais.

Capit,,Io V

DA VACANCIA DE CARGOS ELETIVOS

Art   42.  A  vacancia de  C`argos  Eletivos  podera  ser Temporata  o`i  Pennaneiite  e  ocorrera
nas segumtes situacbes.

§ I. Temporaria.

I.  PoT requerimento do ociipante do cargo, motivado por problemas de ordem particiilar;
11.   Por  forca  de  processo  administratlvo,  res6uardados  os  Principios  do  Contraditorio  e
Ampla Defesa.

§2. Permanente:

I .  Morte;

11.   Mediante   reqiierl.mento  do  ociipante   do   cargo,   motivado   por  problemas   dc   ordem

particular;

I ll.Por deliberagao soberana da Assembleia Geral;

lv Por  t`orga  de  processo   administTativo,  resg`iardado  os  Pnncipios  do  ContTadit6rio  e
Ampla Defesa.

Art.  43.  Qualquer  integrante  do  Poder Constituldo podefa reliunciar a sell cargo a qualquer
tempo,  atraves de  carta enderecada  ao Presidente do  Poder a que pertence e encaminl]ada
ao C`onselho Pleiio para provjdencias cabiveis.



§i`inico.   A   vacancia   do  cargo   citada  Ilo   caput   nao   implica  no  jmediato   abandono  das
responsabilidades  do  renunciante,  tal  fato  somente  se  clara  ap6s  emissao  de  dociimento  do
Conselho Pleno dando por satisfeitas todas as medidas cabiveis
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Art  44.  Por ocasiao do afastamento do  Presidenle da  Diretoria  E.`ecutiva elm  ciimprimento
ao  disposto  mos  items  IT  e  Ill  do  art.  24,  a vacancia  sera  siiprida pelo  Vi.ce-Pre.sidente,  q`ie
ass`imifa a Presidencia da Diretoria Executjva.

§ 1°   A  reni`incia  do  PTesidente  da  Diretoria  Executiva,  ocorrera  por  carta  formal  entregiie
imediatainente  ao  Vice-Presidente  e  Ilo  prazo  de  05(cinco)  dias  uteis  aos  demais  Poderes
Constjtill'dos.

§2°.    Ocorrendo   a    vacincia   permanente   da    Presidencia   da    Djretoria    Executiva,   as
respoii.sabilidades   do   Vice-Presidente   serao   mten.na   e   cumulativamente   exercidas   pelo
Direlor  Admmistratjvo ate providencjas cabiveis do Consellio  Pleno conforme pre`Jjsto Ilo
artigo 43.

§3°   Ocorrendo  a  vacancia  simultanea  dos  cargos  de   Presidente  e  Vice-  PTesidente  da
Diretoria Execiitl.va. o  Presidente do Conselho  Deliberativo assumird interinamente o cargo
de Presidente do Poder em questao.

§4°. Caso a vacincia citada iro paragrafo anterior for de caraleT pemanente, o Presidente do
Conselho  Dehberati`'o  .`onvocafa,  niiln  prazo  de  20  (viiite)  dias  i'Iteis,  uma  Assembleia
Geral  para a realizacao de no`ra elei9ao para o suprimento dos cargos, ate o `'encimento do
maiidato correspondente.

§5°.  Os eleitos citados no pafagrafo anterior permanecerao nos cargos ate o \'encjmento do
mai`dato original.

§6°. Caso a `Jacalcia citada no paragrafo 2° ocorra a menos de  180 (cento e oitenta) dias do
\'encimento    dos    mandatos,    o    Presidente    do    Consellio    Deliberativo    administrara    a
Associa¢ao  ate  o  final  deste  prazo.   Nesle  caso,  o  Secrefario  do  C`onselho  Delibel-ativo
assiimira as fiinc6es do Presidente daquele Conselho.

Art   45.  Podefa  ter  seu  direito  ao  exercicio  das  funcdes  inerentes  ao  cargo,  cassado  |]ela
Assembleia  Geral.  por  proposta  do  Conselho  Pleno,  alem  de  oiitras  sanc6es  cab]'veis`  os
integrantes  dos  Poderes  da  A.M.I.G.A.  que  tei`ham  come(ido  infracao  GRAVE  contra  as
clausulas previstas neste Estatiito, Regimento Inferno oil Noi.mas Especificas;

§ 1° Qiiando  se  tralar de  cassacao  do Presidente  Executivo, do  Vice-Presidente  Executivo,
ou  de  ambos,  a  mesma  Assembleia  que  os  destituiu  elegera  novos  componentes  para  os
sells respectivos cargos.

§3°  Qualquer   lntegrante   dos   poderes  constitui'dos   da   A.M.I.G.A.,   que   seja   objeto   de
processo de cassacao. devera ser afastado de seu cargo (..



Art.  46.  Caso.  diirante o processo de cassa¢ao, atraves  de Procedimento  Adniinistrativo,  o
integralite que renuliciar do seu carEJo, o referido processo de cassapao sera imediatamente
elicerrado,  sem  Gal.isar prejiiizo  a  oiltros  processos  que  estejam  em  andamento  e  eventuais

pena]idades.

Capit,,lo VI

DA DISSOLUCAO

Art.   47.   Soinente   a   Assembleia   Geral   podera   dissolver   a   A.M.I.G.A.,   por  inot].`;o   de
insuperavel  dificuldade  no  cumprimento  de  sells  obuetivos,  mediante  a  decisao de  2/3  dos
integrantes do Qiiadro de Associados coiTi direito a voto.

§i'inico.   DI.ssolvi.da   a   Associacaot   far-se-a   a   siia   liquidacao   em   conformjdade   eon   a
legi.sla¢ao   em   vigor,   destjnando-se   o   patrim6nio   a   lima   ou   mais   Associac6es/obras
filantTdpicas da cidade de Guaratiiigiieta, a criteno da Assembleia Geral.

Capfulo vll

DISPOSIC6ES FINAIS

Art.  48.  A  reforim`la€ao  deste estatulo  somente  podera  ser  realizada ap6s  01  (`im)  uno  do
sell registro cm cart6rio.

§i'iiiico.   Os   mtegrantes   dos   seLmiei`tos   da  A.M.I.G.A.   nao   respondem   individualniente.
solldariamente e siibsidiarlamente pelas obrigap6es negociais da entidade.

Art. 49. Os casos nao prevjstos serao submelidos a analise do Conselho Pleiio.

Art.  50.  0  presente  Estatuto,  aprovado  em  Assembleia  Geral,  entrafa  em  vi.gor  ap6s  o
devido  registro  no  6rgao  competente,  revogando-se  neste  ato,  todas  as  disposie6es  eiii
contrario.
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Guaratjngueta, 27 de agosto de 2019,
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