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

(Estatuto Social da A.M.I.G.A. alterado na data de 14 de outubro de 2.020)

Capitulo I

SECAO I

Da denominapao, sede, fins e durapao

Art.     1°-    A    Razao    Social    A.M.I.G.A.,    Associagao    dos    Militares    Inativos
Guaratinguefa  e  Adjacencias,  altera-se  para  "Associapao  dos  Militares  Veteranos  e
Pensionistas de Militares de Guaratinguefa", doravante denominada A.M.I.G.A. , sendo
que constafa na Receita Federal do Brasil como none de fantasia para fins tribufarios e
legais o nome "A.M.I.G.A.",   tendo esta sido fundada em 25 de maio de  1995, atrav6s
da constituicao de comissao provis6ria, registrada em cartorio, 6 uma associapao civil de
Direito Privado, reconhecida pelo Diario Oficial do Estado de Sao Paulo n°  105, de  19
de  setembro  de  1995,  reconhecida  de  utilidade  phblica,  conforme  Lei  Municipal  n°
3.202,  de  03  de Dezembro  de  1997,  inscrita no CNPIAff  sob n° 00980710/0001-25,
sem fins lucrativos, com o slogan "Unidos Somos Fortes", com sede prdpria situada a
Run Mormons, 51, Balrro do Pedregulho, Guaratingueta, Estado de Sao Paulo e foro em
Guaratingueta.

§1°-  Sao  patrim6nios  da  A.M.I.G.A.  os  bens  m6veis;  im6veis;  a  bandeira  nas  cores
verde, anarelo, azul e branco; o hino; a logomarca; emblema; brasao e mascote.

§2°-  Sun  durapao  como  Pessoa Juridica e  por tempo  indeterminado  e,  para todos  os
efeitos, seu ano social e financeiro coincidem com o ano civil, de 01  de janeiro a 31  de
dezembro.

§3° -Nao tern carater politico-partidario, religioso ou ideol6gico, respeitados os limites
da Constituigao Federal, C6digo Civil e a Lei Federal n° 7.524, de  17 de julho de  1986
que trata sobre a manifestapao, por militar inativo, de pensanento e opiniao politicos ou
filosdficos.

§4°- Contefa Regimento Intemo que e urn conjunto de normas em consonancia com as
disposig6es     deste     Estatuto,     que     minuciosamente     estabelece     a    organizapao,
regulamentapao e define as responsabilidades e atividades afins.

Art.  2°- A A.M.I.G.A., mediante sua capacidade econ6mlco-financeira, reger-se-a pel
observincia dos preceitos legais, com os seguintes objetivos:
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I-           Ser  urn 6rgao  representativo  de  seu  Quadro  de  Associados  em  ac6es judiciais``(J;f,>
coletivas nas esferas de discussao dos assuntos de interesse coletivo em todo o territorio   - `
nacional.

II-Atender aos principios de  solidariedade  e de auxilio as entidades filantrdpicas e de
utilidade pdblica.

Ill-Proporcionar a prestapao de servicos de:

a-          Orientapao de natureza juridica;

b-         Agente  facilitador,  atraves  da  coordenapao  de  beneficios  coletivos,  vinculados
ao  atendimento  de  convehios,  acordos  de  cooperapao,  parcerias  diversas  e  planos  de
satide regidos pela Agencia Nacional de Sahde- A.N. S.

§    1    °   -    A   A.M.I.G.A.    cooperara   com   a   criapao    e    o    desenvolvimento    de
associap6es/agremiap5es   de   mesma   natureza   podendo   participar   de   cons6rcios,
confederag6es e federap5es que congreguem estas Associap6es.

§   2   a  -   A  A.M.I.G.A.   contafa  com  assessoria  juridica   subordinada  ao   Conselho
Deliberativo.

Art.  3°  -Para  a consecucao  de  suas  metas  e  estrategias relacionadas  aos  objetivos  da
entidade, a A.M.I. G,A. utilizara recursos provehientes de:

I.           Mensalidades  do  Quadro  de  Associados,  taxas  e  contribuic6es  dos  demais
quadros e segmentos;

11-         Doapao de terceiros e outras fontes de verbas convenientes;

Ill- Subvencao e outras formas de repasses dos poderes phblicos constituidos.

Art. 4°-Fica a A.M.I.G.A.  autorizada a receber do Poder Pdblico, a titulo de permissfro
de uso, cessfro de Direitos ou comodato, ben m6vel e im6vel para consecngao de seus
objetivos.

§  UNICO-  Os  bens  imdveis,  que  constituem  o  patrin6nio  da  A.M.I.G.A.,  somente
poderao  ser  hipotecados,  penhorados  ou dados  em  garantias  bancdrias  ou  comerciais
mediante parecer do Conselho Pleno que sera submetido a autorizapfro da Assembleia
Geral, por decisao de 2/3 (dois tercos) dos presentes a Assembleia, com direito a voto.

Capitulo 11

SEGRENTOS

SECAO 11

QUADRO HI STdRIC0

Artigo 5° 0 Quadro Hist6rico sera constituido da seguinte forma:
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1-          Comissao  Provis6ria:  Sao  aqueles  militares  que  se  dedicaram  com  louvor  na
execuc5o  dos  procedimentos  para  fundapao  da  A.M.I.G.A.,  sendo  enquadrado  como
membro benem6rito e fundador.

2-          Fundador:  Sao  aqueles  militares  que  compareceram  a  Assembleia  Geral  de
fundagao da A.M.I.G.A.

QUADRO DE ASSOCIADOS E CATEGORIAS

Art.  6° 0 Qundro de Associados com direitos e obrigap6es estatutirias e regimentais e
constituido   das   seguintes   categorias,   cuja   proposta   seja   aprovada   pela   Diretoria
Executiva e homologada pelo Conselho Deliberativo:

6.1-EFETIVO:  e o militar da reserva, reformado ou pensionista de militar, das Foreas
Armadas ou militares estadunis.

6.2-ESPECIAL: e o militar do qundro de carreira da ativa das Forgas Armadas e qundro
de carreira dos militares Estaduais.

§1°-Considera-se  militar veterano  o  militar da reserva,  militar reformado   aquele que
receba proventos mensais dos cofres das unidades pagadoras das Forcas Armadas e dos
militares dos Estados e Distrito Federal.

§2°-Considera-se  pensionista  de  militar  a  pessoa  que  receba  proventos  mensais  dos
cofres  das  unidades  pagadoras  das  Foxpas  Armadas  e  dos  militares  dos  Estados  e
Distrito Federal.

§3° Considera-se, ainda, para efeitos estatutinos como segue:

a-         Militar  das  Forgas  Armadas  que  sao  integrantes  do  Qundro  de  Carreira  do
Ex6rcito, Marinha e Aerohautica;     `

b-         Militares  Estadunis  que  sao  os  integrantes  do  Qundro  de  carreira  da  Policia
Militar,  Brigada  Militar,  Coapo  de  Bombeiros  Militares  dos  Estados  e  do  Distrito
Federal.

§4°-Os integrantes constantes neste artigo sao classificados e denominados na qunlidade
de Associados da A.M.I.G.A.

§5°-A classificapao de dependentes do Qundro de Associados da A.M.I.G.A.  sera
pelo Regimento Intemo.

SECAO Ill

QUADRO DE HONRA E CATEGORIAS
enas.Soaresoumi,

Advogada
nAR/sp  236 07<
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Art.  70  0  Qundro  de Homa,  regulamentado  pelo  Regimento  Intemo,  sera constituido
pelas seguintes categorias e por aquelas a serem criadas:

7.1-HONORARIO-Relevantes servigos prestados ao Municipio ou ao Pals.

7. 2-BENEMERITO-Relevantes servicos prestados a A.M.I.G.A.

7.3-CORENDA:  Conferido  aqueles  que  se  destacaram  com  louvor  e  alto  grau  de
comprometimento na fundapao e  fortalecimento da A.M.I.G.A.,  sendo criados  a estes
cidadaos os titulos de patrono,  presidente de houra,  idealizador, paraninfo e membro
notavel da A.M.I.G.A.

7.4- RENIDO-6 o membro do Quadro de Associados com mais de 25  (vinte e cinco)
anos inintermptos nesta condigao e com idade superior a 80 (oitenta) anos.

7.5-PACIFICADOR-    aqueles   que    se   destacaram   com   louvor   e   alto   grau   de
comprometimento no fortalecimento da A.M.I.G.A.

§iinico-Todos   os   integrantes   do   Quadro   de   Homa   sao   isentos   de   mensalidades,
mencionadas no artigo 3° item I, nao abrangendo o plano de satide e demais contratos
firmados com a A.M.I.G.A.

SECAO IV

QUADRO TEMPORARIO E CATEGORIAS

Art.  8° 0 Quadro  Temporino  sera enqundrado  em  categorias  com direitos e  deveres
regulamentados no Regimento Intemo.

§iinico-   Os   integrantes   constantes   no   Quadro   Temporario   estarao   sujeitos   ao
desligamento da entidade a qunlquer tempo.

SECAO V

Direitos e deveres dos membros do Quadro de Associados

Art. 9° Sao direitos dos membros do Quadro de Associados:

I-Concorrer  ao  cargo  eletivo  previsto  no  artigo  12  item  Ill,  IV  e  V,  atendendo  as
condic5es    previstas  neste  Estatuto  e  Resolucao  do  Conselho  Deliberativo,  quando
pertencente a categoria de Efetivo do Qundro de Associados, previsto no artigo 6°, item
6.1.

II-Constituir   a   Assembleia   Geral,   nela  votar   quando   pertencente   ao   Qundro   de
Associados, previsto no artigo 6° ha mais de 04 (quntro) anos;

.„®iicienas.So
Advoga

-4 a 'qD  ?-3
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Ill-Usufruir dos servicos da A.M.I.G.A. estabelecidos neste Estatuto;

IV-Os membros do Quadro Efetivo terao os seus direitos eletivos assegurados enquanto
perceba proventos mensals dos cofres das unidades pagadoras das Forcas Armadas, do
militares dos Estados e Distrito Federal.

Art.  10-Sao deveres dos Integrantes do Qundro de Associados:

10.1 - Cumprir as deliberag6es dos poderes constituidos da A.M.I.G.A. ;

10.2-   Honrar  os   compromissos,   pecuniarios   ou  nao,   assumidos   por  si,   por   seus
dependentes ou por prepostos com a A.M.I.G.A.,  cujo bern ou servico prestado tenha
esta Associagao como intermediaria;

10.3-Consultar o qundro de avisos e as publicap6es oficials da A.M.I.G.A.

Art.11-A  exclusao  dos  Integrantes  dos  Quadros  de  Associados,  a  ser  efetuada  em
procedimento administrativo, respeitado o Principio do contraditorio e a ampla defesa,
sera feita por:

11.1 -Dissolapao da pessoa juridica;

11.2-Falecimento ou incapacidade civil nao suprida;

11.3- Enquadramento aos requisitos estatutarios e regimentals de ingresso e crit6rios de

permanencia na Associapao;

11.4-Permanencia na situn9ao de inadimplente por urn pen'odo igual ou superior a 90
(noventa dias) e n5o cumprimento dos acordos efetuados com a instituicao;

11,5-Completar 30 (trinta) dias na situngao de desaparecido para efeito da legislagao
militar vigente ou o equivalente da lei civil;

11.6-Desistencia;

11.7-Infrapao  legal  ou  estatutina,  ou  por  fato  que  venha  a  denegrir  a  imagem  da
A.M.I.G.A.,  comprovado atrav6s de  procedimento administrativo ou processo judicial
com transito em julgado.

Capitulo Ill

SECAO VI

Dos 6rgaos da Administrapao

Art.  12.  Sao poderes constitutivos da A.M.I.G.A.:

I-Assembleia Geral (AG);

II-Conselho Pleno (CP);

Ill-Diretoria Executiva (DE) ;
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IV-Conselho Fiscal (CF);

V-Conselho Deliberativo (CD);

§1°-   As   reuhi6es   plenatas   dos   Poderes   Constituidos   serao   regulamentadas   pel
regimento intemo e as atividades de seus integrantes serao exercidas sem remuneracao.

§2°-As despesas para custeio dos Poderes Constituidos destinados as atividades em prol
da A.M.I.G.A. serao regulamentadas em Regimento Intemo.

Segao VII

Da Assembleia Geral

Art.  13-A Assembleia Geral constituida exclusivamente pelos integrantes do Qundro
Associados da A.M.I.G.A.,  previsto  no  artigo 6°, 6 o 6rgao  supremo da Associapao,
tendo  poderes  para  homologar,  deliberar  e julgar  os  assuntos  relativos  ao  objeto  da
Associagao  convenientes  ao  desenvolvimento  e  defesa desta,  sendo  suas  deliberap5es
vinculadas  a todos  os  integrantes  dos  Qundros  da A.M.I.G.A.  alnda  que  ausentes  ou
discordantes.

§1°-A Assembleia Geral e soberana nas decis6es,  com ata assinada, no minimo, pelo
Presidente e secretario dos trabalhos sendo a lista de presencas assinadas por todos que
compareceram.

§2° - A Assembleia Geral  sera convocada com antecedencia minima de  10  (dez) dias
dteis,  atrav6s  de  edital  afixado  nas  dependencias  da A.M.I.G.A.,  publicado  no  6rgao
oficial da A.M.I.G.A., em jornal de grande circulapao no Munic{pio ou imprensa oficial
federal, estadunl e municipal.

§3°  -  Nao  havendo  quorum  de  instalapao  no  hofario  estabelecido  para  a  primeir
convocapao,   a   Assembleia   sera   realizada   em   segunda   convocapao,   devendo
observado o intervalo de 30 (trinta) minutes entre uma convocapao e outra.

§   4°   A   Assembleia   Geral   realizada  por  via  virtual   podefa   efetivar-se   conform
autorizapao de legislapao vigente e sera regulamentada pelo Regimento Intemo.

Art.  14 -0 quorum de iustalagao da Assembleia Geral sera o seguinte:

I-Metade mais urn do ntimero de integrantes do Quadro de Associados, habilitados ao
voto, ou seja, maioria simples, em primeira convocapao;

II-Mihimo de 12 (doze) Associados habilitados ao voto, em segunda convocapao, sendo
que  o  Associado  que  vier  a presidir a Assembleia tern yoto  de  minerva,  ou  seja,  de
desempate se o caso exigir.

Art.   15  -  A  Assembleia  Geral  sera  convocada  por  urn  dos  presidentes  dos  poderes
constituidos e presidida pelo Presidente que a convocou.
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§iinico- A Assembleia Geral podefa ainda ser convocada por urn integrante pertencente
ao  Qundro  de Associados  da A.M.I.G.A.  que  estiver em  dia com  as  suas  obrigag6es
estatutarias,  mediante  assinaturas  de  pelo  memos  1/5  (urn  quinto)  dos  membros  do
Qundro de Associados.

Art.  16. Compete a Assembleia Geral Ordindria:

I-Deliberar  sobre  a  prestapao  de  contas  do  exercicio  anterior,  que  ocorrefa  na  2
(segunda) quinzena de agosto do ano seguinte, convocada para esta finalidade.

II-Deliberar de 4 em 4 anos:
a-Eleicao da chapa completa da Diretoria Executiva;

b-Eleicao individual, altemadamente, de urn terco (1/3) e dois tergos (2/3) dos membros
efetivos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;

c-Eleigao   individual   de   03    (tres)   membros   suplentes   dos   Conselhos   Fiscal   e
Deliberativo.

§1°-A eleicao de que trata o inciso H items a, b e c deste artigo ocorrera numa thica
sessao,  na  1°  (primeira)  quinzena  de  outubro,  sendo  a  Assembleia  Geral  Ordinina
convocada para esta thica finalidade.

§2°-A  diplomapfro  dos  Eleitos  ocorrera  dentro  do  prazo  maximo  de  15  (quinze)  dias
uteis  ap6s   a  eleicao,   atrav6s  do  Conselho  Deliberativo,   estando   automaticamente
empossados, a partir de 1 de Janeiro do ano seguinte.

§3°- As deliberag6es referidas no pafagrafo  1° deste artigo  sera exigida, no minimo, a
presenca de  1/5  (urn quinto) de votantes constantes no artigo 9° item 11  com direit
voto.

Art.17-Compete a Assembleia Geral Extraordinalia:

I-Modificar o objeto da Associapao;

II-Deliberar sobre a dissolugao da A.M.I.G.A. e o destino do patrim6nio;

Ill-Deliberar sobre qunlquer reformulapao deste Estatuto;

IV-Intervir nos poderes  constituidos da A.M.I.G.A.  podendo aplicar penalidades e ate
cassar mandatos;

§inico-Para as deliberap5es a que se referem os incisos, I, 11, Ill e IV sera exigido o
voto favofavel de 2/3  (dois tergos) de membros do Qundro de Associados presentes a
Assembleia Geral Extraordinaria.
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Segao VIII

Do Conselho Pleno

Art.  18-0 Conselho Pleno sera constituldo pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal
e  Diretoria Executiva,  sendo  convocado  e  presidido  pelo  Presidente  do  Poder  que  o
convocou.

§1°-0  Conselho  Pleno  sera  instalado  com  a presen9a da maioria  dos  integrantes  da
Diretoria  Executiva;  do  Conselho  Deliberativo  e  Conselho  Fiscal  na  condigfro  de
membro efetivo e vitalicio,

§2°-  Todas  as  deliberap5es  do  Conselho  Pleno,  efetuadas  nas  reuni6es  ordindrias  e
extraordiharias, constarao em livro de atas apropriado.

Art.  19-Compete ao Conselho Pleno:

I-Estabelecer  a  orientapao  geral  da  A,M.I.G.A.,  suas  linhas  de  ap6es  operacionais,
administrativas  e  techicas  a  serem  seguidas  por  cada Poder Constituido,  para  atingir
com malor eficiencia os objetivos da Associag5o;

II-Deliberar  sobre  o  afastamento  de  integrante  do  Conselho  Deliberativo,  Conselho
Fiscal e Diretoria Executiva;

Ill-Propor a Assembleia Geral, apds processo administrativo instaurado pela Comissao
de Sindicincia, a cassapao de integrantes dos Poderes Constituidos;

IV-Deliberar sobre a composigao da previsfro ongamenfaria no ano seguinte;

V-Criar comiss5es tematicas necessdrias aos interesses da Associa9ao.

Se9ao IX

Da Diretoria Executiva

Art.   20.   A  Diretoria  Executiva  6  o  0rgao  responsavel  pela  gestao  operaciona
executiva da A.M.I.G.A. , possuindo a seguinte constituicao:

I-          Presidente;

11-         Vice-Pre sidente ;

Ill-        Diretori a Admini strativa;

IV-       Diretoria Financeira;

V-        Diretoria social.

§ihico- Para concorrer ao Cargo de Presidente e Vice Presidente da Diretoria Executiva
o Associado efetivo deve estar exercendo o cargo de conselheiro; constante no artigo
12 incisos IV e V; na condi9ao de vitalicio, efetivo ou suplente.

jL.yiatlelenas.
Advo

OAB/S
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Art. 2 I -Compete a Diretoria Executiva:

I-Elaborar e encaminhar ao Conselho Pleno, ate 30 de setembro de cada ano, a proposta
de previsao orgamentaria, o plano de metas e o plano de contas contabeis do exercicio
segulnte;

II-Encaniinhar  ao  Conselho  Fiscal,  ate  a   18  quinzena  de  maio  do  ano  corrente,
relatorio geral do ano anterior e o balango geral da Associapao, instruido pelas contas d
receitas e despesas;

Ill-Encaminhar ao  Conselho  Deliberativo,  ate  a 2a quinzena do  mss  de junho  do an
corrente,  o  relatorio  geral  do  ano  anterior e  o balango  geral  da Associacao,  instruid
pelas contas de receitas e despesas com o respectivo parecer do Conselho Fiscal;

IV-Executar procedimentos administrativos de carater geral;

V-Elaborar   o   Regimento   lntemo   a   ser   submetido   a   homologapao   do   Conselho
Deliberativo;

VI-Acatar as deliberap6es da Assembleia Geral e as competencias do Conselho Pleno,
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal;

VII-Disponibilizar todas  as  formas  de  recursos  a execugfro  plena das  competencias  e
atribuig6es dos membros dos Poderes Constituidos;

VIII-Reuhir-se,    ordinariamente,    sempre   na   primeira   quinzena   de   cada   mss   e
extraordinariamente em qunlquer tempo.

XI-Regulamentar as atividades da Diretoria de Esportes, Diretoria de Arte e Artesanato,
Diretoria  Cultural  e  Diretoria de  Entretenimento  e  Lazer,  bern como  outras  a  serem
criadas no interesse da A.M.I.GA.

Art.  22-  A  Presidencia  da  Diretoria  Executiva,  em  consonancia  com  o  §  dnico  d
artigo  20,  sera exercida por urn Associado  do  Quadro Efetivo,  com  mandato  de  0
(quatro)  anos,  nao  cabendo  reeleigao  consecutiva  no  cargo,  possuindo  as  seguintes
atribui96es:

I-           Gerir os trabalhos a serem executados pela Associapao para trapar as diretrizes
basicas para o cumprimento das decis6es dos Poderes Constituidos.

11-          Representar a A.M.I.G.A. em juizo ou fora, ativa e passivamente;

Ill-Assinar contratos e convenios, juntamente com o Diretor Administrativo, previstos
no plano de metas e estrategias;

IV- Assinar, junto com o Diretor Administrativo ou Diretor Financeiro  os cheques  da
Associagao;

V-Nomear,  mediante  sua  livre  escolha,  Diretores  Adjuntos  julgados  necessarios  a
administrapao da Associapao;

uiiyiatiejem
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VI-Abrir cieditos  especials,  extraordinarios  e  suplementares  ate  o  limite constante  na
previ sao or9anentdria;

Art. 23- A Vice-Presidencia da Diretoria Executiva, em consonancia com o § dnico do
artigo 20, sera exercida por urn associado efetivo, com mandato de 04 (quatro) anos,
nao cabendo reeleigao consecutiva no cargo, possuindo as seguintes atribuig6es:

I-Acompanhar e assessorar o Presidente em todas as ocasi6es afins;

11-         Substituir o presidente em todos os seus afastamentos;

Ill-Assumir a Presidencia em caso de renthcia ou cassapao do Presidente da Diretoria
Executiva;

VI- Responsabilizar-se pelo controle total do patrim6nio da Associapao;

Art.  24- A Diretoria Administrativa sera exercida por urn Associado efetivo, eleito em
Assembleia  Geral,   cabendo-lhe   gerir  atos   da  area  Administrativa  da  Associapao,
possuindo as seguintes atribuic6es:

I-Redigir  e  transcrever  em  meios  especf ficos  as  atas  de  reuhi6es  das  Assembleias
Gerais, do Conselho Pleno e Diretoria Executiva;

II-Organizar   e   arquivar   os   livros   institucionais   e   documentos   institucionais   da
Associapao;

Ill-Assinar, junto com o presidente da Diretoria Executlva, os cheques da Associapao;

IV-Gerir  todas  as  atividades  do  sistema  de  controle  intemo  e  recursos  humanos  do
Quadro de Pessoal, distribuindo atribuig5es, fiscalizando os desempenhos e cumprindo
fielmente os preceitos da C.L.T.

V-Prover recursos de informatica necessarios a Associapao.

VI-Fiscalizar todos  os  servicos  na area  de  informatica,  relacionados  aos  softwares  e
hardwares funcionals e de rede;

VII-Gerir e Fiscalizar todas as prestap5es de servigos executadas por terceiros;

VIII-Exercer interinamente, concomitante com suas fung5es, o cargo de Vice-presiden
nas vacancias previstas no artigo 43 items 11 e Ill.

Art. 25- A Diretoria Financeira sera exercida por urn Associado efetivo, cabendo-lhe a
organizapao da area financeira da Associapao, possuindo as seguintes atribuic5es:

I-Agilizar o controle das arrecada96es financeifas da Associapao;

II-Apresentar,  mensalmente,  a  Diretoria  Executiva  os  relat6rios  completos  sobre  a
gestao financeira referente ao mss anterior;

Ill-       Agilizar as aplicap6es financeiras e realizar acordos financeiros de quitapao de
debitos, conforme normas em vigor;

t"iviaHelenas.
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IV-       Assinar,   junta   com   o   Presidente   da   Diretoria   Executiva   os   cheques   da
Associapao

Art.   26.   A   Diretoria   Social   sera  exereida  por   urn  Associado   efetivo   eleito   em
Assembleia Geral, cabendo-1he a organizapao do relacionamento social da Associagao,
possuindo as seguintes atribuic6es:

I.           Elaborar,  organizar e divulgar,  conforme orientapao do presidente da Diretoria
Executiva, os eventos sociais programados pela Associapao;

11.         Apresentar a Diretoria Executiva o calendino anual de eventos sociais;

Segao X

Do Conselho Fiscal

Art.27  -   0  Conselho  Fiscal  e  responsavel  pela  fiscalizapao  da  gestao  conthbil  e
econ6mico financeira da A.M.I.G.A., composto por 05  (cinco) membros efetivos e 03
(rfes)  membros  suplentes,  podendo  haver  reeleigfro  mos  termos  do  artigo  16,  item  11,
letras b e c deste Estatuto, com as seguintes atribuic6es:

I-Examinar,  mensalmente,  os  relatorios,  balangos  e  contas  produridos  pela  Diretoria
Executiva,  emitindo  parecer e  remessa para julgamento  do  Conselho Deliberativo  no
prazo de 15 (quinze) dias titeis para tramha9ao;

11-  Apreciar  o  Relatdrio  Anunl,  com  emissao  de  parecer,  do  exercicio  anterior  ate
primeira quinzena do mss de junho do ano corrente;

Ill- Solichar a Diretoria Executiva esclarecimentos acerca de qualquer dbvida referente
aos documentos apresentados;

IV -      Efetuar rigido controle na anecadapao dos recursos financeiros e mos acordos de
quitagao de d6bitos dos segmentos da A.M.I.G.A.;

§ 10-0  Conselho  Fiscal  reunir-se-a,  ordinarianente,  sempre  na  primeira  quinzena  de
cada mss,

§2° - Sao condig6es para concorrer a cargo de conselheiro fiscal- Ser Associado efetivo
em condic5es de voto ha mais de 04 (quatro) anos.

Art. 28. Composicao do Conselho Fiscal:

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

a.      Conselheiro -Presidente;

b.      Conselheiro -Secretario;

c.1°  ConselheiroEfetivo;

d.      2°Conselheiro  Efetivo;

11
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e.      30 Conselheiro Efetivo.

Ill,        Suplentes com mandato de 04 (quntro) anos:

a.       1°Conselheiro suplente;

b.      20 Conselheiro suplente;

c.      30 Conselheiro suplente.

Art.  29-  0  Presidente  do  Conselho Fiscal  e  Secretino  serao  eleitos  pelos  integrantes
efetivos na 10 reuhiao, apds a posse destes.

§ `hico- 0 mandato do Presidente e do Secrefario do aludido Conselho tefa duracao de
01 (rm) ano, podendo haver reeleic5es.

Art. 30-Atribuic6es do Presidente do Couselho Fiscal:

I- Convocar e presidir as reuni6es do Couselho Fiscal;

II-Distribuir tare fas aos integrantes do Conselho;

Ill-Nomear comiss5es intemas para o atendimento de atividades inerentes as atribuig6es
do Conselho Fiscal;

IV-Convocar conselheiros suplentes em caso de afastamentos justificados, temporinos
ou permanentes, de conselheiros efetivos;

V-Solicitar a convocapao do Conselho Pleno quando julgar necessario.

Art. 31. 0 Secretario do Conselho Fiscal possui as seguintes atribuig5es:

I.           Redigir as atas das reuni6es do conselho Fiscal;

11.         Responsabilizar-se  pelo  arquivamento  e  pela  seguranca  dos  livros  e  demais
documentos inerentes as atividades do Conselho Fiscal;

Ill.        Enviar  os  relat6rios,  atas  e  pareceres  elaborados  ao  Conselho  Deliberativo  e
Diretoria Executiva;

Secao XI

Do Conselho Deliberativo

Art.  32-0 Conselho Deliberativo e o Orgao responsavel pela apreciapao e julgamento
dos  atos  da  Diretoria  Executiva  e  atos  do  Couselho  Fiscal,  sendo  composto  por
(cinco) conselheiros efetivos e 03 (rfes) conselheiros suplentes, cabendo

DilviaHelen
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termos  do  artigo  16,  item  11  ]etras  b  e  c,  deste  Estatuto,  possuindo  as  seguintes
atribuig6es:

I- Reunir-se em sessao ordinaria para:

1.1-  Julgar  mensalmente   a  prestapao  de  contas   mediante  o  parecer  emitido  pelo
Conselho Fiscal;

1.2-Julgar e homologar ou hao, o Relat6rio Anual do exercicio anterior, instruido pelo
parecer do Conselho Fiscal, ate a primeira quinzena de julho do ano corrente.

2- Reunir-se em sessao extraordiniria para:

2.1-Efetuar analise de estudos sobre a viabilidade de implantapao de sistemas e servicos
a serem prestados pela Diretoria Executiva;

2. 2-Homologar ou emendar o Regimento Intemo elaborado pela Diretoria Executiva;

2.3-Suspender  a  execugao  de  atos julgados  infringentes  a  este  Estatuto,  Rerimento
Intemo ou normas contrarias aos interesses da A.M.I.G.A.

2.4-Convocar Assembleia Geral e/ou reuniao do Conselho Pleno.

2.5-Convocar  a Diretoria Executiva  e/ou Conselho  Fiscal  para  esclarecimentos  sobre
atos que suscitam ddvidas;

2.6-Incluir,  excluir ou suspender integrantes dos Quadros,  em conformidade com este
Estatuto e com os procedimentos previstos no Regimento Intemo;

2.7-Regulamentar   o   funcionamento   do   Conselho   e   a   utilizagao   do   Fundo   de
Investimento da A.M.I.G.A.

2.8-Planejar,  regulamentar  e  gerenciar  o  pleito  eleitoral  dos  Poderes  Constituidos  da
Associacao, atraves de resolucao especifica para este fin;

§ iinico- i condi¢ao para concorrer a cargo de Conselheiro Deliberativo ser Associa
efetivo em condig6es de vote ha mais de 04 (quntro) anos.

Art. 33- Composigao do Conselho Deliberativo:

I. Membros Efetivos-mandato de 08 (oito) anos:

a-Conselheiro - Presidente;

b-Conselheiro - Secretirio;

c-1°  Conselheiro Efetivo ;

d-2°  Conselheiro Efetivo;

e- 30 Conselheiro Efetivo.

11. Membros Suplentes-mandato de 04 (quntro) anos:
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a-1° Conselheiro Suplente;

b-2° Conselheiro Suplente;

c-3° Conselheiro Suplente.

Art.  34-  0  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  e  o  Secretino  serao  eleitos  pelos
conselheiros efetivos na 1° reuniao, ap6s a cerim6hia de posse destes.

§1° -0 mandato do Presidente e do Secretino do aludido Conselho tera durapao de 01
(urn) ano, podendo haver reeleig6es.

§2°  -Serao  considerados  membros vitalicios  do  Conselho  Deliberativo,  com  direito  a
voz e voto, aqueles que ocuparam o cargo de Presidente e vice-presidente da Diretoria
Executiva ap6s o exercicio de urn mandato integral.

Art. 35- Athbuig6es do Presidente do Couselho Deliberativo:

I-Convocar e presidir as reuni6es do Conselho Deliberativo;

11 -Distribuir tarefas aos membros efetivos e suplentes do Conselho;

Ill-Nomear comiss6es intemas para o atendimento de atividades inerentes as atribuig6es
do Conselho Deliberativo;

Art. 36- Atribuig6es do Secrethrio do Couselho Deliberativo:

I-Redigir as atas das reuni6es do Conselho Deliberativo;

II-Responsabilizar-se   pelo   arquivamento   e   pela   seguranca   dos   livros   e   demais
documentos inerentes as atividades do Conselho Deliberativo;

III-Emitir  aos  demais  conselheiros  deliberativos  as  convocap5es  para  as  reuni6es  do
Conselho;

IV-Garantir que todos os documentos recebidos e enviados pelo Conselho Deliberativo
sej am registrados em livros de protocolo especificos;

V-Manter  a  seguranca  de  todos  os  arquivos  e  softwares  inerentes  aos  trabalhos  do
Conselho Deliberativo.

Capitulo IV

Secao RII

PENAL IDADES ADMNI STRATIVA S

Art. 37-Poderd ter seu direito ao exercicio das fung5es inerentes ao cargo, cassado pela
Assembleia Geral, por proposta do Conselho Pleno, alem de outras sang5es cabiveis, os
integrantes  dos  Poderes  Constituidos  da  A.M.I.G.A.  que  tenham  cometido
GRAVE  contra  as  clausulas  previstas  neste Estatuto,  Regimento Intemo  ou
Especificas;
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Artigo  38-  Quando  se tratar de cassapfro do Presidente Executivo,  do Vice-Presidente
Executivo,   ou   de   ambos,   a   mesma   Assembleia   que   os   destituiu   elegera   novos
componentes para os seus respectivos cargos.

§° tinico-Qunlquer integrante  dos poderes  constituidos  que  seja objeto  de processo de
cassapao, devefa ser afastado de seu cargo.

Art. 39-Caso, durante o processo de cassapao, atrav6s de procedimento admihistrativo, o
integrante   que   renunciar   do   seu   cargo,   o   referido   processo   de   cassagao   sera
imediatamente  encerrado,  sem  causar  prejuizo  a  outros  processos  que  estejam  em
andamento e eventuais penalidades.

Art.  40-Os integrantes dos Poderes Constituidos, no exercicio regular de suas gest5es,
nao   respondem   por  obrigap6es   sociais   contraldas   em   nome   da  A.M.I.G.A.,   mas,
assumem responsabilidade pelos prejuizos que causarem em virtude de dolo ou culpa
motivada por impericia, negligencia ou imprudencia.

§tirico-  Os integrantes dos segmentos da A.M.I.G.A.  nao respondem individualmente,
solidariamente e subsidiariamente pelas obrigap6es negociais da entidade.

DA CONISSAO DE SINI)ICANCIA

Art.   41-  A   Comissao  de  Sindicincia,  instituida  pelo  Conselho  Deliberativo,   sera
composta por 05 (cinco) membros, sendo 3 (rfes) membros efetivos e 2 (dois) membros
suplentes.

Art.  42-  Caberd  a  Comissao  de  Sindicfrocja  averiguar  atos  irregulares  dos  Poderes
Constituidos e membros dos segmentos da A.M.I.G.A.

Caprfulo V

DA VACANCIA DE CARGOS ELETIVOS

Artigo 43-A vacfrocia de Cargos Eletivos podefa ocorrer nas seguintes situap6es:

I- Temporata:

a-         Por requerimento, de interesse pessoal;

b-         Por forca de processo administrativo;

11-Permanente:

a-           Morte ;

b-         Renuncia mediante requerimento do ocupante do cargo, motivado por interesse
pessoal;

c-          Por deliberapao soberana da Assembleia Geral;
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§  tinico- A vacancia do cargo citada no caput nao implica no  imediato abandono das
responsabilidades do renunciante, tal fato somente se clara ap6s emissao de documento
do Conselho Pleno dando por satisfeitas todas as medidas cabiveis.

Art. 44- Qualquer integrante do Poder Constituido poderd renunciar do cargo, atrav6s de
oficio aos Presidentes dos Poderes coustituidos  citados no artigo  12  items  Ill,  IV e  V
para providencias previstas no Regimento Intemo.

§`inico-  Ocorrendo  a vacincia,  permanente  ou  tempofaria,  simultanea,  dos  cargos  de
Presidente   e   Vice-Presidente   da   Diretoria   Executiva,   o   Presidente   do   Conselho
Deliberativo assumifa o cargo da referida Presidencia.

Capitulo VI

DA DISSOLUCAO

Art.  45.  Somente a Assembleia Geral  poderi dissolver a A.M.I.G.A.,  por insupefavel
dificuldade   no   cumprimento   de   seus   objetivos,   mediante   a   decisao   de   2/3   dos
integrantes do Quadro de Associados com direito a voto.

§inco-Dissolvida a Associapao, far-se-a a sua liquidapao, destinando-se o patrim6nio a
uma  ou  mais  Associap6es  e/ou  entidades  filantr6picas  da  cidade  de  Guaratinguefa,  a
crit6rio da Assembleia Geral.

Capitulo VII

DISPOSIC6ES FINAIS

Art. 46. A alterapao deste estatuto somente podefa ser realizada ap6s 06 (seis) meses do
seu registro em cart6rio.

Art. 47. Os casos omissos serao submetidos a analise do Conselho Pleno.

Art.  48.  0  presente  Estatuto,  aprovado  em  Assembleia  Gel.al,  ap6s  suas  alterac6es,
entrafa em vigor ap6s o devido registro no 6rgao competente, revogando-se neste ato,
todas as disposig6es em contfario.
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