ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
CAPÍTULO I
Da Denominação, Regime Jurídico, Sede, Foro, Duração e Fins
Art. 1o - A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – fundada em 01 de Janeiro de 1903, com registro em 21 de maio de 1903, em
“Livro de Matrículas de Sócios”, na então cidade de São João del-Rei, é uma sociedade civil, dotada de personalidade jurídica própria, sem fins
econômicos, reconhecida de utilidade pública conforme decreto no 5077 de 20 de Novembro 1926, com sede na Rua Maria Teresa, 20 – 2o andar – Centro
em São João del-Rei, Estado de Minas Gerais onde tem o seu foro, e rege-se pelo presente Estatuto.
Art. 2o - A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – ACI DEL-REI, com duração por tempo indeterminado e ilimitado, tem por
finalidades:
I – proteger e defender onde se fizer necessário, inclusive perante os Poderes Públicos, os interesses, direitos e reivindicações dos empresários, do
comércio e da indústria das classes que a congrega, ajuizando ação civil pública e outras medidas judiciais bem como extrajudiciais para defesa de
interesse próprio e de seus associados, bem como, a defesa, preservação, conservação e proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem
econômica, à livre concorrência, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, público, cultural e social.
II – propugnar o desenvolvimento de uma ação empresarial para o fortalecimento da livre empresa e o aprimoramento das relações entre entidades
congêneres;
III - apresentar e sugerir a quem de direito as medidas necessárias ao desenvolvimento econômico e social e à prosperidade do comércio, da produção,
da indústria, do turismo, da prestação de serviços e dos demais segmentos relacionados com as atividades empresariais, envidando esforços para a
consecução dos objetivos pretendidos;
IV – promover a perfeita união e solidariedade entre os seus associados e entre estes e os demais órgãos representativos das atividades econômicas do
Município, Estado e do País;
V – intervir, sempre que solicitada, em caráter opinativo e de conciliação, para a solução de divergência entre os diretores de empresas ou entre
empresas, pertencentes ou não ao seu quadro social;
VI – criar e/ou participar, quando possível, fundações, comissões e conselhos, para realizar estudos e pesquisas nos campos econômico, jurídico, social
e da ciência política;
VII – promover e realizar, quando possível, serviços de caráter comunitário, filantrópico e beneficente, destinados ao público em geral;
VIII – prestar serviços quando possível, de criar publicações periódicas como jornais, , revistas, convênios com pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou
públicas, objetivando a melhoria do atendimento as necessidades das classes que congrega.
IX - promoção da assistência social;
X - promoção do desenvolvimento sustentável;
XI - promoção do voluntariado;
XII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
XIII - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
XIV - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
XV- ser agente de fomento aos Associados, principalmente os de pequeno porte, com a concessão de micro-crédito para alavancagem de novos
empreendimentos;
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XVI- participar do debate e da solução de problemas socioeconômicos de âmbito regional, nacional e internacional;
XVII- promover e divulgar o turismo, produtos, serviços e unidades econômicas da cidade e região;
XVIII- manter departamentos para prestação de serviços e de consultoria técnica em assuntos de natureza jurídica, administrativa, econômica, contábil,
de recursos humanos e marketing sem fins lucrativos;
XIX- criar e manter Câmaras Setoriais e de Mediação e Arbitragem para solução de pendências entre Associados e destes com terceiros;
XX - manter de modo próprio ou em parceria Serviço de Proteção ao Crédito e Informações, observadas as regulamentações pertinentes, assim como
outros cadastros e bancos de dados contendo assuntos de interesse das classes empresariais;
XXI - promover e realizar congressos, seminários, simpósios, debates, conferências, cursos e outros eventos, diretamente ou através de convênios.
CAPÍTULO II
Do Quadro Social Pleno
Art. 3o. Poderão ser admitidos como associados Plenos:
I – as empresas que exercem atividades econômicas no País;
II – as empresas comerciais, industriais, agropecuárias, de prestação de serviços, de
turismo e instituições financeiras;
III – os profissionais liberais com registro nos órgãos competentes e/ou representantes
comerciais com personalidade jurídica, no exercício de suas respectivas atividades;
IV- Associações civis e as de classe, fundações, institutos, organizações, condomínios e demais pessoas jurídicas e entidades de quaisquer natureza,
desde que não sejam político-partidárias, e que sejam aprovadas em reunião prévia da diretoria executiva;
V – Só poderão ser admitidos no Quadro Social Pleno aqueles estabelecidos em atividade
há mais de 03 (três) anos ininterruptos.
Parágrafo único. Os associados não respondem nem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela Entidade.
Seção I
Das Categorias de Associados
Art. 4o. O Quadro Social Pleno será formado por associados, divididos nas seguintes categorias: I – Beneméritos; II – Plenos.
Parágrafo primeiro. São Associados Beneméritos todos aqueles que, em virtude de relevantes e excepcionais serviços prestados à Entidade ou aos
interesses que ela representa, forem considerados merecedores do título, que é pessoal e intransferível.
Parágrafo segundo. São Associados Plenos todos aqueles que admitidos na forma deste Estatuto, como pessoa física ou jurídica, ficam sujeitos às
contribuições fixadas pela Diretoria-Executiva.
Seção II
Da Admissão de Associados
Art. 5o. A concessão dos títulos de Associado Benemérito é atribuição do Conselho Superior, mediante proposta da Diretoria-Executiva.
Art. 6o. A admissão de Associados Plenos somente será feita se aprovada pela Diretoria- Executiva, em reunião ordinária.
Seção III
Dos Direitos e Deveres dos associados
Art. 7o. São direitos dos associados Beneméritos e Plenos:
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I – comparecer às reuniões da Assembleia Geral, podendo discutir, requerer, votar e ser votado para os cargos eletivos, observadas as disposições do
parágrafo 3o do artigo 62 e desde que estejam os Associados Plenos inscritos no quadro social há mais de 60 (sessenta) dias e quites com a Tesouraria
da Entidade.
II – assistir às reuniões da Diretoria-Executiva, discutir e apresentar propostas e indicações de interesse da classe, sem direito à voto;
III - propor a admissão de associados e apresentá-los, por escrito, aos órgãos competentes; IV – receber os benefícios enumerados no Art. 2o
V - requerer a convocação da Assembleia Geral Extraordinária desde que este requerimento traga, pelo menos, as assinaturas de 1/5 (um quinto) dos
Associados quites, e seja o mesmo esclarecedor dos motivos da convocação, respeitando-se o regulamento das Assembleias;
VI - frequentar a sede social e utilizar-se de todos os serviços postos à sua disposição, com todas as ressalvas previstas;
VII - apresentar, por escrito, à Diretoria, sobre assuntos do interesse da Associação;
VIII - participar dos congressos, seminários, conferências, palestras, cursos e outros eventos patrocinados diretamente pela Associação ou através de
convênios;
IX - comparecer às reuniões da Diretoria, discutir e apresentar propostas, estudos memoriais e indicações de interesse da classe, respeitado as
determinações do Regimento Interno;
X - apresentar visitantes nacionais e estrangeiros, inscrevendo a visita na agenda competente.
Art. 8o. São deveres dos Associados Beneméritos e Plenos:
I – observar fielmente as disposições deste Estatuto, do Regimento Interno e as
deliberações regularmente tomadas pelos órgãos competentes;
II – colaborar para a completa realização dos objetivos sociais da Entidade; III – zelar pela conservação e manutenção dos bens pertencentes à Entidade.
Parágrafo único. Além dos deveres constantes dos incisos anteriores compete, ainda, ao Associado Pleno pagar pontualmente as contribuições a ela
inerentes.
Seção IV
Da Suspensão e Eliminação do Associado
Art. 9o. Constituem motivos de suspensão dos direitos ou de eliminação de associado, a critério da Diretoria-Executiva:
I – condenação em processo de crime falimentar;
II – condenação em crime doloso por sentença transitada em julgado;
III – falta de pagamento de 3 (três) mensalidades consecutivas ou 6 (seis) mensalidades não consecutivas;
IV – infração ao Estatuto, ao Regimento Interno e às decisões dos órgãos deliberativos da Entidade;
V – prática de atos contrários aos interesses da Entidade, que a prejudiquem por qualquer forma, e de comportamento incompatível com a moral e os
bons costumes.
Art. 10o. A Diretoria-Executiva deverá antes de suspender ou eliminar o Associado, oportunizar direito de defesa ao mesmo, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir de sua notificação.
Parágrafo único. Da decisão cabendo eliminando ou suspendendo o Associado caberá recurso por escrito, sem efeito suspensivo, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, a contar do recebimento da notificação, para a Assembleia Geral, cujo veredicto é irrecorrível.
Seção V
Do Quadro Social Restrito (QSR)
Art. 11o. Poderão ser admitidos como associados restritos:
I – as empresas que exercem atividades econômicas no País;
II – as empresas comerciais, industriais, agropecuárias, de prestação de serviços, de turismo e instituições financeiras;
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III – os profissionais liberais com registro nos órgãos competentes e/ou representantes comerciais com personalidade jurídica, no exercício de suas
respectivas atividades;
IV- Associações civis e as de classe, fundações, institutos, organizações, condomínios e demais pessoas jurídicas e entidades de quaisquer natureza,
desde que não sejam político- partidárias e com aprovação em reunião prévia da diretoria executiva.
Parágrafo único. O associado do “Quadro Social Restrito” poderá, após 03 (três) anos da sua admissão, pleitear a migração para o “Quadro Social Pleno”,
desde que aprovado o pleito em reunião ordinária da Diretoria Executiva. Os associados não respondem nem solidária nem subsidiariamente pelas
obrigações contraídas pela Entidade.
Art. 12o. O Quadro Social Restrito será formado por associados com o título de “Associados Usuários”, os quais serão todos aqueles que se associarem
por interesse na utilização de um ou mais produtos ou serviços oferecidos pela Entidade.
Parágrafo único – Para efeito do uso específico do Seguro de Vida, o título será “Associado Usuário Segurado”, conforme regulamentação própria.
Seção VI
Da admissão de associados do Quadro Social Restrito
Art. 13o. A admissão do Associado Usuário somente será feita se aprovada em reunião da Diretoria-Executiva.
Seção VII
Dos direitos e deveres dos Associados Usuários Art. 14. São direitos dos associados usuários:
I – propor a admissão de associados e apresentá-los, por escrito, aos órgãos competentes;
II – receber os benefícios enumerados no Art. 2o
III - frequentar a sede social e utilizar-se de todos os serviços postos à sua disposição, com todas as ressalvas previstas;
IV - apresentar, por escrito, à Diretoria, sobre assuntos do interesse da Associação;
V - participar dos congressos, seminários, conferências, palestras, cursos e outros eventos patrocinados diretamente pela Associação ou através de
convênios.
Art. 15o. São deveres dos Associados Usuários:
I – observar fielmente as disposições deste Estatuto, do Regimento Interno e as deliberações regularmente tomadas pelos órgãos competentes;
II – colaborar para a completa realização dos objetivos sociais da Entidade; III – zelar pela conservação e manutenção dos bens pertencentes à Entidade.
Parágrafo único. Além dos deveres constantes dos incisos anteriores compete, ainda, ao Associado Usuário pagar pontualmente as contribuições a ela
inerentes.
Seção VIII
Da suspensão e eliminação do Associado
Art. 16o. Obedecerá o determinado no artigo 9o. Art. 17. Obedecerá o determinado no artigo10o. CAPÍTULO III
Dos Órgãos da Entidade
Art. 18o. São órgãos deliberativos da Entidade: I – a Assembleia Geral; II – o Conselho Superior; III – a Diretoria-Executiva.
Art. 19o. Além dos órgãos constantes do art. 18, faz parte da Diretoria-Executiva um Conselho Fiscal.
Art. 20o. Os órgãos da administração serão criados pela Diretoria-Executiva, na forma do art. 40.

4

Seção I
Da Assembleia Geral
Art. 21o. A Assembleia Geral é o órgão soberano da Entidade e se constituirá pela reunião dos Associados Beneméritos e Plenos.
Art. 22o. A Assembleia Geral, reunir-se-á, ordinariamente, no primeiro trimestre de cada ano e extraordinariamente quando for necessário, mediante
convocação do Presidente da Entidade ou a requerimento fundamentado e assinado, pelo menos, por 30% (trinta por cento) dos Associados inscritos
há mais de 60 (sessenta) dias e em pleno gozo de seus direitos, observados seus deveres estatutários.
Parágrafo único. A Assembleia Geral Extraordinária, quando convocada a pedido de um grupo de associados, necessita, para instalar-se, além do quorum
exigido pelo art. 24, da presença de, pelo menos 2/3 (dois terços) dos signatários do requerimento.
Art. 23o. A convocação da Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será feita, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, através de Edital
publicado em jornal de circulação diária, do qual constem a indicação do dia, hora e local da reunião e o resumo da pauta.
Parágrafo único. Nas Assembleias Gerais Extraordinárias somente poderão ser tratados os assuntos que deram origem à convocação.
Art. 24o. A Assembleia Geral, nas reuniões ordinárias e extraordinárias, delibera, excetuados os quoruns especiais previstos em lei ou neste Estatuto, em
primeira convocação, com a presença, no mínimo, de 50% (cinqüenta por cento) dos associados inscritos e em pleno gozo de seus direitos, observado
seus deveres estatutários, e, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número.
Parágrafo primeiro. As votações serão, normalmente, por aclamação, e, a requerimento de qualquer dos associados presentes, aprovado pela
Assembleia, poderão ser nominais ou por escrutínio secreto.
Parágrafo segundo. Para as deliberações da Assembleia será adotado o critério de maioria simples de votos dos presentes no momento da votação, à
exceção das matérias expressamente previstas neste Estatuto que exigem um quorum especial.
Art 25o. Na Assembleia Geral, cada associado presente terá direito a 01 (um) voto, não sendo permitido votar por procuração.
Art. 26o. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente da Entidade ou em caso de impedimento deste, por quem for indicado pela Assembleia, e
secretariada por associado designado pelo Presidente na abertura dos trabalhos.
Art. 27o. Compete à Assembleia Geral Ordinária discutir e aprovar, anualmente, o relatório do exercício anterior de atividades da Entidade apresentado
pelo Presidente, em nome da Diretoria- Executiva, e o parecer do Conselho Fiscal sobre contas e balanço.
Art. 28o. Compete à Assembleia Geral Extraordinária:
I – resolver em definitivo sobre todas as propostas que lhe forem submetidas pelo
Conselho Superior, pela Diretoria-Executiva ou por associados, na forma do art. 22
II – alterar ou modificar este Estatuto, pelo voto concorde de, no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados presentes, em pleno gozo de seus direitos, à
Assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem maioria absoluta de todos os associados
e podendo ser nas demais convocações alterado ou modificado pela maioria simples dos presentes à Assembleia.
III – decidir sobre a extinção da Entidade, na forma do art. 70.
IV - deliberar sobre aquisição, alienação e oneração de bens imóveis, pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados presentes, em pleno gozo
de seus direitos, mediante proposta oferecida pela Diretoria-Executiva, na forma do art. 40, parágrafo único;
V – julgar recursos interpostos contra atos ou deliberações do Conselho Superior, de seu Presidente ou da Diretoria Executiva;
VI – autorizar a tomada de empréstimos amortizáveis com os recursos da Entidade e garantidos com os bens desta, respeitados os ditames constantes
do inciso IV deste artigo, inclusive, o disposto no art. 40, parágrafo único.
VII – eleger e destituir administradores, observadas as determinações previstas no parágrafo único do artigo 59 do Código Civil Brasileiro;
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VIII- discutir e resolver quaisquer assuntos de interesse da Associação.
Seção II
Do Conselho Superior
Art. 29o. O Conselho Superior é o órgão especial da Entidade e terá como membros os ex- Presidentes, os Integrantes da Diretoria-Executiva e os
Associados Beneméritos.
Art. 30o. O Conselho Superior reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por ano.
Parágrafo primeiro. Em sua primeira reunião o Conselho elegerá, por maioria absoluta de votos, o seu Presidente e respectivo Vice, vedada a eleição de
membro da Diretoria-Executiva, e os empossará na mesma data da posse da Diretoria-Executiva e conselho fiscal.
Parágrafo segundo. No ano em que ocorrer eleições, uma das reuniões ordinárias do Conselho se realizará no mês de janeiro para fixar a data das eleições
da Diretoria-Executiva e do Conselho Fiscal, que se realizarão até 30 de março seguinte, e constituir as Mesas Eleitorais.
Art. 31o. O Conselho Superior reunir-se-á, ainda, sempre que necessário e por convocação de seu Presidente ou da maioria dos Conselheiros.
Art. 32o. Compete ainda ao Conselho Superior:
I – pronunciar-se sobre as questões que forem submetidas pela Diretoria-Executiva e pelo Conselho Fiscal;
II – julgar recursos contra atos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, nos casos previsto neste Estatuto;
III – conferir títulos de Associado Benemérito nos termos do art. 5o; IV – resolver sobre os casos omissos neste Estatuto.
Parágrafo único. Os Conselheiros que integram a Diretoria Executiva estão impedidos de votar nas deliberações a que se refere no inciso II deste artigo.
Art. 33o. Para as reuniões do Conselho Superior, os Conselheiros serão convocados mediante circulares remetidas com a antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas e que contenham a pauta.
Art. 34o. O Conselho Superior funcionará com a presença da metade mais um de seus membros, adotando, para suas decisões, das quais caberão
recursos à Assembleia Geral, o critério de maioria de votos dos presentes no momento da votação.
Seção III
Da Diretoria Executiva
Art. 35o. A Diretoria-Executiva é o órgão responsável pela orientação e supervisão da Entidade, competindo-lhe examinar assuntos de interesse da
classe empresarial, sobre eles deliberando, e será integrada por Associados representativos dos diversos setores da atividade econômica.
Art. 36o. A Diretoria-Executiva, órgão responsável pela administração da Entidade, é constituída pelo Presidente, 02 (dois) Vice-Presidentes, 13 (treze)
Diretores, um Conselho Fiscal composto de 06 (seis) membros, que terão mandato de 2 (dois) anos.
Art. 37o. A Diretoria-Executiva se reunirá, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, quando necessário, por convocação do
Presidente ou da maioria absoluta de seus membros.
Art. 38o. A Diretoria-Executiva somente se reunirá e deliberará com a presença mínima da 1⁄2 (metade) de seus membros, e suas decisões serão tomadas
por maioria de votos, ressalvados os casos previstos no Estatuto.
Parágrafo único. No caso de empate o Presidente dará voto de qualidade.
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Art. 39o. Para candidatar a qualquer cargo político, o membro da Diretoria-Executiva deverá pedir afastamento do mandato de 120 (cento e vinte) dias
antes das eleições. Art. 40. Compete à Diretoria Executiva:
I – dirigir as atividades da Entidade para a consecução de seus fins e deliberar sobre seu posicionamento quanto às questões com estes relacionadas;
II – encaminhar os assuntos que devem ser submetidos à apreciação e deliberação da Assembleia Geral e do Conselho Superior;
III – tomar conhecimento da questão das rendas e dos bens da Entidade, que serão administrados pela mesma, e sobre ela deliberar
IV – cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral;
V – autorizar o Presidente a impetrar mandados de segurança, em face do art. 5o , inciso LXIX, da Constituição Federal;
VI – indicar e aprovar a admissão de Associados Plenos e Usuários;
VII – suspender e/ou eliminar os Associados Plenos e Usuários, conforme a disposição do artigo 9o e 10, ambos deste Estatuto, notificando-se de tal
decisão por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Associado atingido, que poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, à Assembleia Geral, dentro de
30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação;
VIII – avaliar propostas e fixar as contribuições sociais, deliberando sobre as alterações das contribuições e taxas de serviços colocados à disposição dos
Associados;
IX – licenciar, mediante requerimento escrito, qualquer de seus membros pelo tempo máximo contínuo de 4 (quatro) meses, não podendo a soma das
licenças intercaladas ultrapassar 8 (oito) meses, salvo motivo comprovado de doença;
X – propor à Assembleia Geral Extraordinária reforma ou alteração deste Estatuto, mediante prévia aprovação de 2/3 (dois terços) da mesma, atendida
as determinações previstas no parágrafo único do artigo 59 do Código Civil Brasileiro e no artigo 28, inciso II deste Estatuto;
XI – homologar atos criando, ampliando ou extinguindo órgãos da administração e de prestação de serviços;
XII – elaborar, aprovar e modificar o Regimento Interno da Entidade;
XIII – criar, com base no orçamento, os cargos funcionais necessários aos serviços da Entidade, fixando-lhes os vencimentos;
XIV – fazer cumprir e observar este Estatuto na sua plenitude;
XV – apresentar à Assembleia Geral Ordinária, por intermédio do Presidente, o relatório, contas e balanço de cada exercício;
XVI – organizar entre os membros da mesma ou do quadro social, para indicação pelo Presidente da Entidade, listas para preenchimento de cargos de
representação classista, conselhos ou comissões, remunerados ou não, em quaisquer órgãos da administração pública ou privada, como representantes
da Entidade;
XVII – criar, manter e extinguir Conselhos, podendo esses participarem de reuniões da diretoria com direito a voz;
XVIII - deliberar acerca de sugestões e representações dos Associados;
XIX - convocar as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias;
XX - constituir Tribunais Arbitrais, Câmaras Setoriais e de Mediação e Arbitragem.
Parágrafo primeiro. No caso de extinção de Conselhos, a mesma será feita em reunião da Diretoria-Executiva com a participação dos membros dos
Conselhos.
Parágrafo segundo. Compete, também, à Diretoria-Executiva, através de, pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros, oferecer proposta à Assembleia
Geral Extraordinária para aquisição, alienação e oneração de bens imóveis.
Subseção I
Atribuições do Presidente
Art. 41o. Compete ao Presidente:
I – dirigir a Entidade, cumprindo e fazendo cumprir este Estatuto, o Regimento interno e as decisões dos órgãos deliberativos;
II – representar a Entidade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
III – representar a Entidade junto aos órgãos governamentais e entidades das classes empresariais;
IV – convocar e presidir reuniões da Assembleia Geral, em nome da Diretoria-Executiva, exercendo o voto de qualidade;
V – apresentar, anualmente, à Assembleia Geral Ordinária, em nome da Diretoria Executiva, o relatório, contas e balanço do último exercício, juntamente
com o parecer do Conselho Fiscal;
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VI – solucionar os casos de urgência, determinando as providências que julgar convenientes e levando-as ao conhecimento do órgão competente;
VII – nomear, após sua posse, os membros das Comissões que se fizer necessárias.
VIII – assinar, juntamente com o Diretor da área competente, o balanço anual, os balancetes mensais e a proposta orçamentária;
IX – assinar as atas das reuniões e a correspondência oficial da Entidade;
X – nomear, promover, conceder licenças, suspender e demitir funcionários, bem como contratar quaisquer serviços permanentes ou eventuais;
XI – preencher, na forma do art. 78, as vagas que se verificarem na Diretoria-Executiva;
XII – constituir Conselhos e Grupos de Trabalho, quando necessário, indicando-lhes o Presidente ou coordenador, conforme o caso;
XIII – constituir, se julgar conveniente, procurador mediante instrumento público, se necessário, renovável a cada ano, com poderes específicos,
observados os dispositivos deste Estatuto.
Subseção II
Atribuições dos Vice-Presidentes
Art. 42o. Competem aos Vice-Presidentes da Entidade:
I – cooperar com o Presidente no exercício de suas atribuições;
II – substituir o Presidente em seus impedimentos e licenças;
III – responder pelas respectivas áreas, exercendo as atribuições constantes do Regimento Interno;
IV– substituir-se reciprocamente em faltas e impedimentos, conforme designação do Presidente da Entidade;
V – representar, por designação, o Presidente nas suas respectivas áreas.
Subseção III
Atribuições do Primeiro Diretor Administrativo
Art. 43o. Compete ao Primeiro Diretor Administrativo:
I - Auxiliar o Presidente nas Providências Administrativas;
II – Secretariar as reuniões da Diretoria-Executiva e Assembleias, responsabilizando-se pela redação das atas e dos livros de reuniões;
III – Substituir o Presidente, o primeiro Vice-Presidente e o segundo Vice-Presidente em seus impedimentos temporários ou definitivos;
IV - Administrar os serviços e a sede da Entidade;
V – Responsabilizar-se pelo Departamento Pessoal da Entidade;
VI – Controlar e autorizar a compra de materiais de consumo para a Entidade;
VII - Organizar e auxiliar o quadro de funcionários da ACI, com informações atualizadas de cada membro;
VIII - Providenciar o expediente e a troca de correspondência, subscrevendo-as com o Presidente;
IX - Tomar conhecimentos das sugestões apresentadas pelos Associados encaminhando–as à diretoria.
Atribuições do Segundo Diretor Administrativo Art. 44. Compete ao Segundo Diretor Administrativo:
I - Auxiliar o Primeiro Diretor Administrativo nas suas atribuições e substituí-lo em seus impedimentos temporários ou definitivos.
Subseção IV
Atribuições do Primeiro Diretor Financeiro
Art. 45o. Compete ao Diretor Financeiro:
I - Efetuar pagamentos de todas as obrigações;
II - Acompanhar e supervisionar os trabalhos de contabilidade, contratados por profissionais habilitados, cuidando para que todas as obrigações fiscais
e trabalhistas sejam devidamente cumpridas em tempo hábil;
III - Apresentar relatório de receitas e despesas, sempre que forem solicitados pela diretoria;
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IV - Prestar informações ao Conselho Fiscal sobre a situação financeira da Associação, permitindo-lhe livre exame dos livros, documentos e haveres;
V - Assinar em conjunto com Presidente todos os cheques emitidos pela Entidade;
VI - Realizar pagamentos autorizados pelo Diretor responsável da área;
VII - Assinar e visar, juntamente com o Presidente, contratos e outros documentos que impliquem responsabilidade financeira;
VIII - Controlar e solicitar ao profissional habilitado a escritura contábil do movimento financeiro, levantamento de balanços patrimoniais e confecção de
relatórios financeiros;
IX - Abrir e movimentar contas juntamente com o Presidente ou o primeiro Vice- presidente ou o segundo Vice-presidente, em nome da ACI, em
estabelecimentos de créditos escolhidos pela Direção Geral;
X – Responsabilizar-se pela arrecadação das mensalidades, outras contribuições eventuais e rendimentos de qualquer natureza, assim como pagar as
despesas autorizadas.
Subseção V
Atribuições do Segundo Diretor Financeiro
Art. 46o. Compete ao Segundo Diretor Financeiro:
I - Auxiliar o Primeiro Diretor Financeiro nas suas atribuições e substituí-lo em seus impedimentos temporários ou definitivos.
Subseção VI
Atribuições do Diretor CPD
Art. 47o. Compete ao Diretor CPD:
I - Atualizar e gerenciar os departamentos da Entidade no que se refere aos programas de software e seus respectivos equipamentos.
Subseção VII
Atribuições do Diretor Relações Públicas
Art. 48o. Compete ao Diretor Relações Públicas:
I - Manter contatos sociais no sentido de promover e desenvolver a Entidade junto aos seus associados e órgãos públicos;
II – Integrar a ACI del-Rei à sociedade;
III – Manter os membros da Associação informados dos fatos de interesses da classe;
IV – Fazer divulgar as informações oficiais da Associação através dos veículos de comunicação disponíveis;
V – Coordenar o serviço de relações públicas da Associação.
Subseção VIII
Atribuições do Primeiro Diretor SPC
Art. 49o. Compete ao Primeiro Diretor SPC:
I – Gerenciar o Departamento do SPC;
II – Atualizar quanto às Leis do Regulamento Nacional de SCPC’s; III – Manter o setor informatizado e atualizado.
Subseção IX
Atribuições do Segundo Diretor SPC
Art. 50o. Compete ao Segundo Diretor SPC:
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I - Auxiliar o Primeiro Diretor SPC nas suas atribuições e substituí-lo em seus impedimentos temporários ou definitivos.
Subseção X
Atribuições ao Diretor Patrimônio
Art. 51o. Compete ao Diretor de Patrimônio:
I - Zelar pelos bens da entidade, organizar um livro de registro do patrimônio e administrar o almoxarifado.
II – Administrar o uso das dependências e bens da ACI; III - Inventariar o patrimônio da ACI.
Subseção XI
Atribuições do Diretor de Promoções
Art. 52o. Compete ao Diretor Promoções:
I – Organizar e promover cursos, palestras e seminários pela Associação;
II – Administrar as atividades relativas ao marketing institucional da Entidade.
Subseção XII
Atribuições do Diretor Social
Art. 53o. Compete ao Diretor Social:
I - Propor e coordenar eventos sociais e culturais promovidos pela ACI ou outras Entidades;
II – Representar quando necessário a Entidade nos eventos sociais e outras.
Subseção XIII
Atribuições do Primeiro Diretor Turismo
Art. 54o. Compete ao primeiro Diretor Turismo:
I – Gerenciar todo o funcionamento do Departamento de Turismo;
II – Dar suporte, desenvolver e criar projetos para o Turismo Cultural;
III – Captação de recursos direcionados para o crescimento ordenado do Turismo e eventos a nível municipal e regional.
Subseção XIV
Atribuições do Segundo Diretor Turismo
Art. 55o. Compete ao segundo Diretor Turismo:
I – Auxiliar o primeiro Diretor Turismo nas suas atribuições e substituí-lo em seus impedimentos temporários ou definitivos.
Seção IV
Do Conselho Fiscal
Art. 56o. O Conselho Fiscal compõe-se de 06 (seis) membros, sendo 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes, eleitos conjuntamente
com a Diretoria-Executiva, pelo mesmo período, e que poderão ser reeleitos.
Art. 57o. Compete ao Conselho Fiscal:
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I – examinar as contas, balancetes, registros, estado do caixa e demais documentos de caráter financeiro e patrimonial da Entidade;
II – examinar, anualmente, o balanço contábil e a prestação de contas da Diretoria-Executiva, sobre eles emitindo parecer;
III – reunir-se, sempre que convocado, para opinar sobre assuntos que lhe forem submetidos pelos órgãos deliberativos da Entidade.
IV - Exercer contínua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da Associação; V - Fiscalizar a regularidade e a pontualidade do recebimento
de créditos e do pagamento de compromissos;
VI - Verificar se estão sendo cumpridos, com regularidade, os compromissos fiscais, previdenciários, trabalhistas e administrativos da Associação.
Parágrafo único. Qualquer irregularidade apurada pelo Conselho Fiscal deverá ser encaminhada ao Conselho Superior para apreciação.
Art. 58o. Os membros efetivos do Conselho Fiscal, em caso de impedimento, renúncia, falecimento ou perda de mandato, serão substituídos pelos
suplentes, na ordem de antiguidade no quadro social.
CAPÍTULO IV
Da Eleição e Posse
Art. 59o. A fixação da data das eleições da Diretoria-Executiva e do Conselho Fiscal é feita na forma do art. 30, parágrafo segundo.
Art. 60o. Fixada a data das eleições, dentro de 10 (dez) dias o Presidente da Entidade fará publicar editais de convocação em jornal local de circulação
diária e em jornal local de circulação semanal, com a antecedência mínima de 8 (oito) dias.
Parágrafo único. Na ausência de um jornal local de circulação diária poderá ser publicada no de circulação semanal.
Art. 61o. Poderão integrar as chapas da Diretoria-Executiva e do Conselho Fiscal os associados Plenos e os representantes legais de pessoas jurídicas,
quites com a Tesouraria da Entidade e inscritos no quadro social há mais de 60 (sessenta) dias.
Art. 62o. Para concorrer às eleições será necessário o registro de chapa completa, vedada a inclusão do mesmo candidato em mais de uma.
Parágrafo primeiro. Para que seja processado seu registro, toda chapa deverá estar acompanhada da anuência, por escrito, de cada candidato.
Parágrafo segundo. As chapas serão registradas na Entidade com a antecedência mínima de 10 (dez) dias da data das eleições, afixadas no saguão da
sede e publicadas uma vez em órgão de circulação editado nesta cidade.
Parágrafo terceiro. Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente deverão, pelo menos, terem participado em dois mandatos como diretores.
Art. 63o. No caso de registro de chapa única, o processo eleitoral terá seu rito simplificado, realizando-se a eleição em Assembleia Geral especificamente
convocada para esse fim, podendo a votação ser nominal ou por aclamação.
Art. 64o. A eleição da Diretoria-Executiva se fará em cédula única, e não será permitido ao associado votar por procuração.
Art. 65o. A posse da Diretoria-Executiva e do Conselho Fiscal dar-se-á imediatamente após a votação.
Art. 66o. Havendo empate na votação dos candidatos, considerar-se-á eleito o de inscrição mais antiga nos livros de associados.
Art. 67o. As demais normas atinentes ao processo eleitoral serão definidas em Regimento Interno, aprovado pela Diretoria-Executiva.
CAPÍTULO V
Do Patrimônio Social e Rendas
Art. 68o. O patrimônio social da entidade é constituído de:
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I – bens, rendas e haveres adquiridos no exercício de suas atividades ou por meio de contribuição, subscrição, doação, legado ou subvenção; II – renda
patrimonial e de prestação de serviços; III – contribuição dos associados.
Parágrafo primeiro. O patrimônio social constituído, são as principais fontes de recurso da Entidade para sua manutenção.
Parágrafo segundo. O patrimônio imobiliário da Entidade é constituído por um edifício de 04 (quatro) pavimentos, situado à Rua Maria Teresa, 20 –
Centro, e o outro edifício de 02 (dois) pavimentos situado à Rua Engenheiro Hermillo Alves, 272- Centro – São João del-Rei – Minas Gerais.
Art. 69o. Os bens, rendas e haveres da Entidade somente poderão ser utilizados na consecução de seus objetivos, permitidas a alienação, a vinculação
ou constituição de ônus, o arrendamento, a locação e a cessão de imóveis, quando necessário à obtenção de recursos ara a realização das finalidades
sociais, observadas as disposições estatutárias.
Art. 70o. No caso de dissolução da Entidade, a ser decidida em reunião extraordinária da Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, pelo
voto de 3⁄4 (três quartos) dos membros do quadro social, em pleno gozo dos direitos estatutários, decidirá o destino que será dado a mesma, inclusive
patrimonial, respeitadas as determinações do artigo 61 do Código Civil Brasileiro.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 71o. A ACI del-Rei poderá ser afiliada a outra Instituição representativa, desde que aprovada pela sua Diretoria-Executiva.
Art. 72o. Ao associado e ao membro de órgãos da Entidade é proibida qualquer manifestação de natureza político-partidária ou religiosa, em nome
desta, sendo a ela própria vedada tomar posição político-partidária ou religiosa.
Art. 73o. A Entidade não recomendará a seus associados ou a quem quer que seja, salvo casos especiais, a juízo da Diretoria-Executiva, pessoas que
pretendam obter vantagens de interesse meramente pessoal.
Art. 74o. A nenhum membro de seus órgãos deliberativos é permitido fazer ou assinar declarações públicas que possam comprometer o nome e
contrariarem as orientações da Entidade e os dispositivos estatutários.
Art. 75o. O presente Estatuto poderá ser reformado por iniciativa da Diretoria-Executiva, por determinação legal ou ainda por proposta assinada por 1/5
(um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos.
Parágrafo primeiro. Quando a reforma for da iniciativa de associados, a proposta, dirigida à Diretoria-Executiva, deverá declarar expressamente os
dispositivos a serem reformados e as modificações pretendidas, justificando-as.
Parágrafo segundo. A Diretoria-Executiva convocará, na forma do Estatuto, a Assembleia Geral Extraordinária para apreciação da reforma no prazo de 20
(vinte) dias, excetuadas as determinações legais.
Art. 76o. A nenhum dos membros da Diretoria-Executiva e dos demais órgãos será lícito perceber, sob qualquer forma ou pretexto, remuneração pelo
exercício de suas atribuições, ficando ainda vedada à Entidade a distribuição de lucros, dividendos ou vantagens de qualquer espécie.
Art. 77o. Perderá o mandato o Diretor que, sem licença devidamente formalizada ou sem motivo justificado, deixar de comparecer, anualmente, a 3⁄4
(três quartas) partes das reuniões ordinárias ou extraordinárias da Diretoria-Executiva.
Parágrafo único. O diretor que faltar a 1⁄4 (um quarto) das reuniões poderá, a critério da Diretoria- Executiva, perder o mandato.
Art. 78o. As vagas que se verificarem na Diretoria-Executiva serão preenchidas dentro de 30 (trinta) dias, mediante homologação de nomes indicados
pela própria Diretoria.
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Art. 79o. Caso ocorra renúncia de 06 (seis) ou mais membros da Diretoria-Executiva, assumirá a Presidência da Entidade o Presidente do Conselho
Superior, órgão que será convocado para tomar conhecimento da renúncia e designar a datas das novas eleições, a se realizarem no prazo de 60
(sessenta) dias, devendo os eleitos empossar-se imediatamente após a proclamação dos resultados do pleito.
Parágrafo primeiro. Até que se realizem as eleições previstas neste artigo, a Entidade será administrada por uma Junta Governativa, composta do
Presidente e mais 2 (dois) membros do Conselho Superior ;
Parágrafo segundo. Ocorrendo a renúncia durante a primeira metade do mandato, a nova Diretoria-Executiva eleita completará o tempo que faltava à
resignatária.
Parágrafo terceiro. Se a renúncia ocorrer durante a segunda metade do mandato, a nova Diretoria-Executiva será eleita para cumprir o mandato normal
de 2 (dois) anos e mais o tempo necessário para que haja coincidência com as datas fixadas neste Estatuto para o cumprimento do processo eleitoral.
Art. 80o. No caso de vacância da Presidência por motivo de renúncia ou por qualquer outro, a Diretoria, em reunião extraordinária que se realizará até
o 15o (décimo quinto) dia subsequente, elegerá o novo Presidente dentre os Vice-Presidentes da Entidade para completar o mandato em curso.
Parágrafo único. No caso de vacância de uma das Diretorias, o novo titular será eleito pela própria Diretoria, em reunião extraordinária, até o 10o (décimo)
dia subsequente.
Art. 81o. O Título de Associado Benemérito poderá ser conferido pela Presidência, com aprovação da Diretoria-Executiva, do associado que, no exercício
do cargo de Diretor por tempo igual ou superior a 15 (quinze) anos, em mandatos consecutivos ou alternados, tenha, pela relevância dos serviços
prestados, feito jus à distinção.
Parágrafo único. É assegurado ao Associado Benemérito o direito de integrar a Diretoria- Executiva, por convocação da Presidência da Entidade.
Art. 82o. Revogadas as disposições em contrário, o presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação da Assembleia Geral Extraordinária,
devendo sua regulamentação, no que couber, ser processada em Regimento Interno da Entidade, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

São João del-Rei, 26 de Setembro de 2011.

JOÃO AFONSO FARIAS
Presidente

ARTUR COELHO DOS SANTOS MONTEIRO

LUIZ GONZAGA CARDOSO

Vice-presidente

Vice-presidente
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