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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO
COMPANHIA ALMA DEll'ART

- Desde 1984 -
CAPíTULO I

DA CONSTITUiÇÃO. SEDE. FINS E PRAZO.

Art. 1°_ A Companhia Alma Dell'Art, também denominada "Dell' Art" é uma associação
artística, cultural, recreativa, esportiva, de projetos de educação ambiental, projetos com
foco no turismo, de assessoria, planejamento, pesquisas, estudos sociais, constituída em
Setim/MG em 27 de março de 2001, como sociedade civil, com personalidade jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos regido pelo presente estatuto e pela legislação aplicável.

Parágrafo Único: A "Dell'Art", inscrita no CNPJ 04.712.715/0001-28, com Inscrição
Municipal sob o número 94680001, Utilidade Pública Estadual lei: 22140 /16.06.2016,
utilidade Pública Municipal: Lei 3.874/de 07/11/2003 tem sede e foro nesta cidade de Setim,
Minas Gerais, podendo atuar em 'todo o território nacional e internacional. E, no atendimento
de interesses maiores poderá estabelecer filiais, correspondentes, representantes, grupos ou
escritórios, escolas de qualquer segmento artístico em âmbito de capacitação, formação e
técnico em qualquer local do país ou em território estrangeiro, respeitando as legislações
específicas,

Art. 2°_ O prazo de duração da instituição será por tempo indeterminado.

Art. 3° - No desenvolvimento de suas atividades, a instituição observará os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não
fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo, gênero ou religião.

Parágrafo único: Objetivos da Companhia Dell' Art serão voltados à promoção de
atividades e finalidades de relevância pública e social.

I - A "Dell'Art" desenvolverá suas atividades como seus associados por meio da elaboração,
promoção, produção, divulgação, execução, representação, eventos, firmar contratos,
representação em licitação ou contratação por dispensa e inexigibilidade, patrocinar,
desenvolver e criar projetos e programas, palestras, cursos e oficinas, captação de recursos,
busca de patrocínios, apoios financeiros, permutas para: projetos, programas ou eventos de
cultura, arte, esporte, recreação, lazer, lúdico, meio ambiente, cursos, ação educacional,
conservação, construção e manutenção de espaços artístico-culturais- esportivos, Prestação
de serviços sociais e de assistências, a todos os públicos, de forma filantrópica e gratuita
de quaisquer natureza nas áreas da 'arte, cultura, biblioteca comunitária, esporte, geração de
renda, meio ambiente, turismo entre outros e, desenvolvidos, executados e administrados
por si, ainda da promoção da assistência social, projetos de geração de renda e economia
solidária, como criação e ou manutenção de equipamentos-espaços, incubadoras de
projetos e da execução direta de projetos nas áreas acima mencionadas com e para seus
associados;
11- As atividades artísticas, educacionais, culturais, esportista, educação ambiental, sociais e
educacionais e congêneres estarão em destaque em suas ações;
11I - A "Dell'Art" executará todas as suas atividades, projetos, eventos e programas por
intermédio de seus associados e ou contratados, sendo estes responsáveis, únicos e
exclusivos, pela execução destes projetos perante aos seus contratantes;
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Art. "4° - A Companhia Alma Dell Art tem por finalidades divulgar, promover e produzir
atividades, projetos e programas em todas as suas formas e manifestações com seus
artistas, técnicos, arte-educadores, esportistas, educadores, artesãos e demais profissionais
destas áreas, associados, com objetivo principal em desenvolver eventos, ensinos e demais
ações artísticas, culturais, esportivas, educacionais e sociais, sendo:

CAPíTULO 11
Das finalidades e Objetivos

I - Promover a difusão e produção teórica e prática da: arte, cultura, turismo, esporte,
educação ambiental, geração de renda, projetos sociais e educacionais;

11 - Promover programas e projetos voltados para a formação, capacitação e
aperfeiçoamento de profissionais especializados nas áreas supracitadas;

11I- Incentivar e promover por si ou em virtude de convênio, contrato ou parcerias com
outras instituições, empresas ou poder púbico para os exercícios de suas atividades;

IV - Realizar parcerias e convênios com órgãos ou entidades nacionais ou
estrangeiras, para execuções de projetos ou atividades de interesses mútuos, nas áreas
mencionadas;

V - Manter intercâmbio com instituições congêneres do país e do exterior;
VI - Promover estudo, pesquisa e divulgação de suas atividades, das atividades dos

associados, das comunidades onde os projetos estão ocorrendo e atividades de outras
instituições públicas ou privadas;

VII - Propagar-se por todos os meios de comunicação e formas de linguagens,
inclusive a criação, sites, revistas, jornal e outros meios de divulgação. Focando na
divulgação das atividades dos artistas associados e nos produtos dos artesãos associados;

VIII - Apresentar projetos dos artistas, arte educadores e dos artesãos as entidades e
organizações sociais, religiosas, cooperativas, fundações, órgãos públicos e privados, dentre
outros, com objetivo de cooperar, coordenar, planejar e produzir suas atividades e realizar
parcerias;

IX - Promover, com seus associados, nas áreas mencionadas neste estatuto, o
desenvolvimento de atividades relacionadas á valorização do trabalho, sua capacitação e da
formação da geração de renda, através de ações, indivíduos ou grupos;

X - Patrocinar, apreciar e divulgar estudos, conferências, simpósios e reuniões que
tratam de problemas e soluções nas áreas mencionadas neste estatuto;

XI - Representar os associados e as entidades, em juízo bem como perante o poder
público e empresas diversas, pleiteando o reconhecimento ou criação de direitos. E,
representa-Ios nos atos de contratação;

XII - Desenvolver, com seus -associados, cursos, oficinas, programas, projetos,
palestras e iniciativas diversas que visem à educação, formação, capacitação, qualificação e
aperfeiçoamento profissional em todas as áreas;

XIII - Desenvolver, planejar, organizar, assessorar e executar, em geral, cursos,
aperfeiçoamento e atividades de formação, educação, qualificação, habilitação, produção
cultural, lazer, esporte, recreação, meio ambiente e turismo, bem como a produção,
transporte, comercialização e fomento das atividades das entidades associadas, artistas e
grupos culturais;

XIV - Entrosar-se com organismos públicos ou não, nacionais ou estrangeiros que se
dediquem aos objetivos da Companhia Alma Dell' Art;

XV - Representar, assessorar, empresariar, os associados em licitações quando
houver, ou não, inviabilidade de competição, em especial. Conforme lei 8666;

XVI - Ser interveniente e representantes em contrato comercial dos associados em
licitações, editais, contratações, apresentando e oferecendo seus serviços e produtos de
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XVII - Incentivar o desenvolvimento e implantação de certificação, de produção e ~ ,:l~
origem, para a exportação e comercialização de serviços e produtos dos associados e ~ '4

promover a imagem dos associados no Brasil e no Exterior;
XVIII - Firmar convênios e contratos com instituições para captação de recursos para

o atendimento das necessidades da Companhia Alma Dell' Art é de seus associados;
XIX - Criar e manter em um espaço com diversas incubadoras de projetos referentes

os segmentos e áreas propostas pelos associados;
XX - Propor projetos que possa facilitar o turismo em suas áreas de atuação;
XXI - Criação de uma biblioteca comunitária e de projetos de acesso à leitura e ao

letramento;
XXII - Promoção, defesa, preservação, conservação e sustentabilidade do meio

ambiente;
XXIII - Elaborar, desenvolver, executar, prestar contas, representar os associados,

oferecer atividades, ações, eventos, programas, projetos de ensino, oficinas, cursos, ou
exibição ou espetáculos ou de shows, serviços técnicos, de promoção, serviços de
produção e artísticos nas áreas e segmentos: de atividades de exibição cinematográfica;
shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres;
artes cênicas, espetáculos e atividades complementares necessários à produção destes
projetos; atividades de recreação e lazer; assessoria, análise, avaliação, atendimento,
consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações em todas as atividades previstas
neste estatuto; serviços de apresentação de palestras, conferências, seminários e
congêneres; atividades de animação e recreação em festas e eventos; espetáculos teatrais;
espetáculos circenses; produção de espetáculos de dança; atividades de produção de
fotografias; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; atividades
de sonorização e de iluminação; competições esportivas ou de destreza física ou intelectual,
com ou sem a participação do espectador; produção e promoção de eventos esportivos;
gestão de espaços para artes cênicas, circenses, artes visuais, artes plásticas, musicais e
quaisquer outras manifestações artísticas e culturais, espetáculos e outras atividades
artísticas; ensino de arte e cultura não especificado anteriormente; atividade de blocos
carnavalescos; atividades de produção e promoção de bandas, grupos musicais, orquestras
e outras companhias musicais, teatrais, circenses, capoeiristas; serviços de dublagem;
restauração de obras de arte; atividades de bibliotecas e arquivos; atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão; atividades de artistas plásticos;
atividades de escritores; atividades literárias; intermediação na aquisição de direitos autorais
de obras literárias e edição de livros;;,produção de espetáculos e Oficinas circenses, teatro
de boneco, fantoches, de marionetes; atividades, projetos e ações de artistas plásticos,
jornalistas independentes, escrltores.-restauração e conservação de lugares e prédios
históricos realizados por artistas, artesãos ou profissionais da arte e cultura; atividades de
rádio, como, locução, edição ou outras atividades; atividades de gravação de som e de
edição de musica; Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão,
atividades de apresentadores de programas de televisão e rádio, serviços de mixagem
sonora em produção audiovisual; atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e
de programas de televisão; produção de filmes para publicidade; serviços em estúdios
cinematográficos; reprodução de som em qualquer suporte; reprodução de vídeo em
qualquer suporte; serviços de mixagem sonora em produção audiovisual; Serviços de
artistas de Web design; locação de equipamentos recreativos e esportivos; ensino de
esportes; ensino de dança; ensino de artes cênicas; ensino de arte e cultura em todos os
segmentos e áreas das artes e da cultura; ensino de música; locação de equipamentos,
materiais, instrumentos e demais técnicas nas áreas de som, iluminação cênica, cenário,
adereços, locação e fabricação artesanal de equipamentos e materiais circenses e teatrais;
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serviços cenotécnicos, como cenano, adereços, figurinos, efeitos especiais para as artes ~B M.MG~

cênicas , circenses entre outros segmentos; serviços técnicos, assistentes e auxiliares ~t).1~ ~

técnicos para o cinema, teatro, televisão e outros segmentos artísticos; serviços técnicos de
assessoria, assistente, auxiliar administrativos, produção executiva de projetos artísticos e
culturais de todos os segmentos e áreas artísticas e culturais; elaboração e execução de
serviços para a cultura popular, como a capoeira, folia de reis, congado, entre outros.

XXIV - Elaboração de projetos dos artistas, técnicos, arte educadores, artesãos em
diversas áreas culturais, artísticas, educacionais, esportistas, meio ambiente, social:
assessorias artísticas, pedagógicas e técnicas, captação de recursos, apoios financeiros,
patrocínios, permutas para execução e realização destes projetos, prestação de contas dos
mesmos.

XXV - Apresentar projetos nas áreas de logísticas e produção cultural como
transporte de equipes de técnicos, artistas, equipamentos, instrumentos, cenários, matérias
e outras necessidades para a execução e realização de seus projetos em todos os
segmentos;

XXVI - Agenciar serviços de alimentação, hospedagem, transporte para equipes de
artistas e técnicos e demais profissionais na execução, elaboração ou realização dos
projetos, em todos os segmentos, dos artistas, arte educadores, artesãos associados;

XXVII - Produção, elaborar e executar cursos e eventos nas área de ensino de arte e
cultura e ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, atividades de apoio à
educação;

XXVIII - Realizar manutenção, através dos artistas associados, de obras-de-arte
especiais e demais classificações, restauração de obras de arte;

XXIX - Executar atividades de artistas plásticos, atividades literárias, atividades de
escritores, atividade de equipamento de som e luz com operador e técnico;

XXX - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e
atrações similares;

XXXI - Análise de organização e métodos;
XXXIII - Executar e elaborar auditoria e consultoria atuarial;
XXXIV - Atividades de administração em geral, serviços combinados de escritório e

apoio administrativo, atividades de consultoria contábil e tributária;
XXXV - Produção de processos de seleção e agenciamento de mão-de-obra;
XXXVI - Colaborar com os associados em outras atividades auxiliares dos

transportes terrestres não especificadas anteriormente;
XXXVII - Elaboração e execução de tradução, interpretação e similares;
XXXVIII - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares,
XXXIX - Produção e promoção de eventos esportivos;
XL - Agenciamento de profissioriais para atividades esportivas, culturais e artísticas;
XLI - Elaboração e execução de-projetos de guarda de piscina, segurança, salva

vidas e outros profissionais para projetos esportivos, eventos, recreação em piscinas, lagos
e similares;

XLII - Produção de edição de site, banco de dados e software sob encomenda

Parágrafo Primeiro - Todos os serviços previstos neste artigo, elaborados e produzidos pela
"Dell Art" ou seus associados, serão prestados de formas gratuitas e filantrópicas em
projetos ou programas de assistências sociais, para as comunidades mais carentes,
direcionados a todos os perfis de público.

Parágrafo Segundo - É expressamente vetado e proibido cobrar quaisquer valores, sendo
de mensalidade, anuidade, taxa de inscrição ou matricula, ajuda de custo, "caixinha" e/ou
exigir material de insumo, equipamentos, instrumentos, material didático, entre outros, para a
realização e execução de seus programas, eventos, oficinas, cursos e demais ações em
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Parágrafo Terceiro - Os resultados e produtos das oficinas, cursos e demais projetos ou '111_ ')

programas sociais, filantrópicos e asslstenciais serão destinados aos alunos. É
expressamente vetada e proibida a comercialização dos mesmos aosalunos.

Parágrafo Quarto - A Companhia Alma Dell' Art ou seus associados poderão prestar os
serviços previstos neste artigo para empresas, industrias, entidades e órgãos públicos e
privados, nacionais e internacionais, instituições, órgãos sociedade civil, prefeituras,
governos estaduais e governo federal, apresenta-Ios em licitações (com ou sem dispensa ou
inexigível), concorrências, pregões e editais.

CAPíTULO 11I
Da organização

Art. 5° - Da estrutura orgânica da Companhia Alma Dell' Art.
I - Assembleia Geral;
11- Diretoria Executiva;
11I- Conselho Fiscal;

§1° - Para auxiliar as atividades gerenciais e executivas da Companhia Alma Dell Art,
poderão ser criados departamentos, assessorias, comissões, cargos cuja competência dos
novos órgãos e as atribuições dos respectivos dirigentes serão detalhadas no Regimento
Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará o seu funcionamento;

§2° - São de exercício gratuito os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal,
não podendo seus titulares perceber qualquer tipo de pagamento, distribuição de receita,
bonificações, nenhuma forma de salário, Pró-Labore, jeton e vantagens para os exercícios
de suas funções na administração executiva e fiscal desta associação. Ainda, não distribui
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de
fundo patrimonial ou fundo de reserva.

§ 3°_ Os cargos da estrutura básica serão preenchidos por eleição ou aclamação em
assembleia geral específica, admitlndo-se para qualquer deles a reeleição.

"CAPíTULO IV
Dos Associados, seus direitos e deveres.

Art. 6° - A Companhia Alma Dell'Art, compõe-se de ilimitado número de associados de
pessoas físicas e jurídicas com afinidades de serviços e produtos previstos neste estatuto e,
que, no ato da instituição comprometer-se-ão a aceitar as obrigações prescritas neste
Estatuto, no Regimento Interno e nas normas a ele vinculado;

§1° Os associados não respondem nem mesmo, subsidiariamente pelas obrigações e
compromissos assumidos financeiramente e, ou socialmente, pela Companhia Alma Dell'Art,
em suas atividades administrativas direcionadas a seu funcionamento;

§ 2° O associado será responsável, unicamente e diretamente, pelos serviços e
produtos, que fornecer a terceiros. No que se refere á execução, produção, compromissos,
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execução e prestação de contas para seus serviços e produtos, desde que pactuado no 'I}~~~.s>
projeto ou contrato avençado;

§ 4° O Associado é proprietário, exclusivo, das propriedades intelectuais, autorais,
conexos, industriais e proteção sui genereris de seus projetos e propostas;

1- O Associado é responsável pela elaboração, execução, pedagógica e
metodológica de seus projetos, propostas e prestação de serviços;

11- O Associado só executará projetos, propostas, oficinas, cursos, aulas,
shows, espetáculos, prestação de serviços, entre outros contratados
após revisar ao plano de trabalho pedagógico e metodológico a seu
perfil de trabalho;

11I- A execução dos projetos, projetos, propostas, oficinas, cursos, aulas,
shows, espetáculos, entre outros serviços, deverão ser realizados em
espaços e condições analisados e aprovados pelo associado e com
garantia da execução destes em sua ausência;

IV- Os projetos, propostas, oficinas, cursos, aulas, shows, espetáculos,
prestação de serviços, entre outros contratados, serão executados pelo
associado em cronograma de tempo aprovado, onde o tempo para
início, carga horária, hora e dia de execução fica a cargo exclusivo do
associado; .

V- O associado responde, objetivamente, pelas obrigações previstas de
seus projetos ou prestação de serviços individualmente;

VI- O Associado, na execução de seu projeto e prestação de serviços, sob a
interveniência da Companhia Alma Dell Art, assume total
responsabilidade sobre sua segurança, saúde, recolhimento de
impostos, tributos e taxas previstas nas legislações cabíveis, como as
despesas de custeios de emissão de documentos contábeis, jurídicos,
administrativos, operacionais quando houver;

VII- O Associado não é subordinado à diretoria ou, a funcionários, da
Companhia Alma De" Art;

Art. 7° - Os associados se dividem em quatro categorias como se segue:
a) Fundadores;
b) Militantes;
c) Beneméritos;
d) Contribuintes.

§1° - Fundadores serão considerados os associados mencionados constantes do art.
43 deste estatuto;

§ 2° - Militantes serão considerados os que se associarem a Companhia Alma De" Art
com a finalidade de apresentar projetos, de ser representando por esta associação, de
oferecer seus serviços e produtos, atuando diretamente ou indiretamente com a Companhia
Alma De" Art, sob taxa de administração, regulamentada em Regimento Interno de dois em
dois anos. Não contribuirão com mensalidades ou anuidades;

§ 3° - Beneméritos serão os que prestarem relevantes serviços à Companhia Alma
De" Art;

§ 4° - Contribuintes serão os que contribuem financeiramente com a instituição e têm
ligação direta nos projetos e atividades da Companhia Alma De" Art previstas neste estatuto;
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I - Frequentar a Companhia Alma Dell' Art em suas reuniões públicas e as atividades
para as quais estejam autorizados; .

11- Propor admissão de novos associados, que serão submetidos á diretoria;
11I - Votar e ser votado para os cargos eletivos, sendo associados Contribuintes ou

Fundadores;
IV - Participar da Assembleia Geral, discutir os assuntos da ordem do dia. Os

Contribuintes e Fundadores tem direitos a votos e apresentar propostas, os demais
associados tem o direito de apresentar propostas;

V - Solicitar assessoria e/ou orientação acerca de serviços contábeis, jurídicos,
produção e promoção de seus serviços e produtos, bem como de outros, oferecidos ou de
conhecimento da Companhia Alma Dell Art objetivando ao melhoramento ou expansão;

VI - Solicitar serviços de elaboração e assessoria em contratos, em projetos, recibos,
declarações, atestados de capacidade técnica, entre outras necessidades de gestão contábil
e jurídica;

VII - Fazer uso da documentação e currículo da Companhia Alma DeI!' Art para se
inscrever em processos de licitações, convênios, parcerias e ou editais diversos;

Art. 8°_ São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais:

Art. 9°_ São deveres de todos os associados:
I - Cumprir as disposições estatutárias, o Regimento Interno;
11- Acatar as decisões da Diretoria;
11I- Assumir todas as responsabilidades e encargos trabalhistas, judiciais e tributários

referentes aos seus serviços prestados e produtos comercializados a terceiros sob patronato
ou interveniência da Companhia Alma Dell' Art;

IV - Ter conhecimento dos trâmites, normas e regulamentos de funcionamento do
administrativo e gerenciamento da Companhia Alma Dell' Art, como da gestão financeira que
estiver ligado direto e unicamente ao seu projeto;

V - Responsabilizara, diretamente, pelos serviços e produtos prestados e/ou
cornercializados, perante aos clientes, patrocinadores, apoiadores, parceiros e Órgãos da
Administração Pública; .

VI - O associado responderá judicialmente e extrajudicialmente pelos serviços não
prestados ou prestados com defeitos, bem como pela parte que lhe couber nas prestações
de contas realizadas em desacordo. com contrato, editais, convênios firmados entre a

h ,

Companhia Alma Dell Art e terceiros em beneficio ao associado;
VII - Será responsável, único-e direto, em restituir quaisquer verbas, patrocínios,

erário público, pagamentos ou outra forma de ganho recebido por projeto ou atividade não
executadas, ou executados de forma irregular ou com defeito;

VIII - Assinar concomitante com a Companhia Alma Dell' Art todos os contratos,
convênios e demais documentos de parcerias e prestação de contas, cuja prestação esteja
vinculada, se responsabilizando pela execução operacional e pedagógica dos mesmos;

Art. 10° - Todos os associados poderão lançar chapas para concorrerem a cargos
para diretoria executiva e para conselho fiscal, desde que:

1-Tenha no mínimo vinte e quatro meses de filiação;
11- Seja associado na modalidade "Contribuinte" ou "Fundador" da Companhia Alma

Dell Art;

Registradosob o nO ..3O3L
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11I- Tenha o nome aprovado pela Assembleia Geral como associado contribuinte no ~o~sPEs.s-.
mínimo doze meses; . i 10 %,

IV - Seja maior de dezoito anos; t~G~
V - Não tenha restrição junto ao serviço de proteção ao crédito e Receitas Públicas; ~~$'

Parágrafo Unico: Não poderão ser eleitos ou se candidatar para os cargos de
Diretoria, Conselho Fiscal ou compor departamentos desta Companhia o associado que
exercer cargos ou empregos públicos;

Art. 11 - O associado não se obriga a dar exclusividade para Companhia Alma Dell Art

Art. 12 - O associado poderá se desassociar a qualquer momento, por vontade
própria, apresentando carta de desfiliação. Contudo, responderá pelas obrigações
contraídas no tempo em que foi associado, na forma da lei.

Parágrafo Único: Será passivo de exclusão o associado que tentar gravemente
contra a entidade, após lhe ser dado pleno direito de defesa e submetido à apreciação da
Assembleia Geral. Sendo excluído, o associado terá que restituir à Companhia alma De" Art,
ou as instituições parceiras toda documentação, material e equipamento que estiver sob sua
guarda e responsabilidade, sob pena de responder por perda e danos.

Art. 13-A inscrição de um novo sócio na Instituição passará pelos seguintes trâmites:

I - Preenchimento de uma ficha de proposta via Site ou pessoalmente, que passará
por avaliação. A ficha de cadastro deve ser atualizada de dois em dois anos;

11-Apresentação de currículo e quando for o caso proposta de projetos;
11I- Entrega de documentação solicitada na ficha de inscrição;
IV - Assinatura do "Termo de Compromisso/Regulamento Interno de Associado"

perante a Companhia Alma Dell Art;
V - Pagamentos das mensalidades ou taxas administrativas conforme a situação da

categoria do associado;

CAPíTULO V
Dos Órgãos que compõem a estrutura básica

Seção I - Da Assembleia Geral
.;~.

Art. 14 - A Assembleia Geral, orgao soberano da Companhia Alma Dell' Art é
constituída por todos dos os assoctaoos em pleno gozo de seus direitos estatutários e,
respeitando os direitos de cada categoria no tocante a votos e manifestação. Os Associados
Fundadores e Contribuintes têm poderes para ratificar ou retificar qualquer ato de
administração e reformar o presente Estatuto e de tomar deliberações de conformidade com
as leis vigentes e com este Estatuto. As demais categorias de associados têm o direito de
manifestações, falas, proporem projetos, apresentarem sugestões e mudanças.

§1° - AAssembleia Geral será precedida de convocação mediante avisos afixados em
locais visíveis da Instituição, com no mínimo dez dias de antecedência;

§ 2°_ Caso não haja maioria dos sócios na primeira convocação a Assembleia
deliberará em segunda convocação, meia hora após com os associados presentes;

§ 3°_ A presença do associado será registrada em ata, que será em folha avulsa
digitalizada, não sendo admitido à participação por mandato representativo;

R~~ndo~bO~~
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§4° - A Assembleia Geral será sempre aberta pelo Presidente da Dell' Art ou por seu ~\)''JsPfS,s-o

substituto legal, com comunicação antecedente à reunião sendo o mesmo membro d ~ L ~

diretoria ou Conselho Fiscal; ;.Br'M·N?~
§ 5° - Não havendo representante da diretoria ou Conselho Fiscal, a reunião será \I}.~~,~

presidida pelo associado mais antigo presente, cabendo a este convidar um dos presentes
para secretariar a reunião; .

§ 6° - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pela maioria simples
(metade mais um) dos votos presentes, por aclamação ou por escrutínio secreto ou aberto e
constarão em ata (folha avulsa digitalizada) que será discutida e aprovada na mesma sessão
e assinada pelo presidente da "Dell' Art";

§ 7° - O Edital de convocação deve conter as informações de pauta, local, data,
horário da reunião da Assembleia Geral e assinatura do Presidente.

Art. 15 - Compete a Assembleia Geral:

I - Eleger ou destituir a Diretoria, o Conselho Fiscal;
11- Decidir sobre a reforma e ou alteração do Estatuto (em parte ou todo) e das

normas e regulamentos internos da Instituição e seus departamentos, conforme as diretrizes
estatutárias desta associação;

11I- Decidir sobre a extinção da Instituição e o destino do patrimônio, nos termos deste
Estatuto e de acordo com a legislação e vigência;

IV - Decidir sobre a conveniência de alocar, transigir, hipotecar ou permutar qualquer
bem do patrimônio da Instituição.

V - Aprovar o Regimento Interno.

Art. 16 -AAssembleia Geral se reunirá:

§ 1° - Ordinariamente uma vez a cada seis (06) meses para:

I - Apreciar o relatório semestral da Diretoria e Departamentos;
11- Discutir e deliberar sobre contas e balanço aprovado pelo Conselho Fiscal;
11I- Avaliar a atuação da Diretoria;
IV-Direcionar as atividades da Instituição definindo objetivos e apresentando diretrizes

que nortearão a política de atuação da-mesma.

§2° - Extraordinariamente, sempre que convocada, para:
1- Eleger e destituir membros da Diretoria e ou Conselho Fiscal;
11- Deliberar sobre alteração estatutária;
11I- Discutir e aprovar o Regimento Interno;
IV- Outros assuntos não previstos neste artigo.

Art. 17 -AAssembleia Geral deverá se reunir quando convocada:
I - Pela Diretoria;
11- Pelo Conselho Fiscal;
11I- Por solicitação de no mínimo quatro1/5 dos associados quites com as obrigações

sociais.

Art. 18 - A Instituição adotará prática de gestão administrativa, necessanas e
suficientes, a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens
pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios.

Seção 11- Da Diretoria .
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Art. 19 - O órgão executivo da Instituição é a Diretoria, eleita a cada cinco anos em
Assembleia Geral entre os associados, conforme art. 10 deste estatuto, podendo à mesma ~sPE8.

ser reeleita no todo, ou em parte:. t J~ ~%;
~ BETlM-MG c:

§ 1° - A Diretoria desenvolverá suas atividades por meio de frações, departamentos e ~~~
ou seções, podendo cria-Ios, suprimi-Ios ou subdividi-Ios de acordo com as necessidades da
Instituição e seus dirigentes nomeados segundo o Regimento Interno;

§ 2° - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 06 (seis meses) ou
extraordinariamente quando convocada pelo Conselho Fiscal.

Art.20 - A Diretoria será assim constituída de:
a) Um Diretor - Presidente;
b) Um Diretor - Financeiro;
c) Um Dlretor-Adminlstratlvo;

Art. 21 - São atribuições da Diretoria:
I - Fazer cumprir os objetivos da Instituição;
11 - Manter as condições básicas de funcionamento administrativo e operacional da

Instituição;
11I - Apresentar Assembleia Geral a programação e proposta de trabalho e dirigir todas

as atividades da "Dell'Art";
IV - Realizar a movimentação financeira da Instituição por meio do Diretor-Presidente

e o Diretor Financeiro;
V - Elaborar o Regimento Interno;
VI - Elaborar o orçamento semestral que deverá ser aprovado pela Assembleia Geral

e Conselho Fiscal;
VII - Elaborar e divulgar a relação dos associados efetivos;
VIII - Contratar pessoas físicas ou jurídicas para as atividades necessárias, contratar,

fixar salários e demitir empregados do quadro de pessoal da "Dell'Art";
IX - Determinar a data, lugar e hora da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária;
X - Resolver os casos omissos neste Estatuto;
XI - Defender a sua autonomia e da Instituição;
XII- Representar os associados.perante seus contratantes;

Art. 22 - Ao Diretor Presidente compete:

a) Representar a Instituição e.m juízo e fora dele, ativa e passivamente ou designar
representantes: ..-

b) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno;
c) Presidir a Assembleia Geral;
d) Convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
e) Assinar documentos contábeis, administrativos, contratos, converuos, plano de

trabalho, entre outros de interesse da associação e ou dos associados;
f) Submeter à aprovação da Assembleia Geral, Conselho Fiscal as propostas de

modificação orçamentaria estatutária;
g) Delegar atribuições, despachar o expediente;
h) Decidir assuntos urgentes, ad referendum;
i) Representar a Instituição em todas as circunstâncias em que sua presença se fizer

necessária ou solicitada ou nomear representante (em impedimento);
j) Assinar cheques ou outros documentos de cunho financeiro em conjunto com

Diretor-Financeiro;

Registrado sob o rf -30,3q
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k) Rubricar livros e documentos da Instituição. Exercer outras atribuições que lhe
sejam conferidas pela Assembleia Geral;

I) Responsabilizar-se pela divulgação, publicidade, propaganda e relações públicas da
Instituição assim como de suas produções e promoções;

m) Tratar da edição de boletins informativos, trabalhos ou qualquer publicação da ~~l"sPEsJ'Q

Companhia Alma Dell' Art; .' g 3 ~
n) Orientar e colaborar com os demais diretores em suas atribuições; ;~~Gi
o) Dirigir os projetos, programas, espaços e incubadoras da Companhia Alma Dell Art; J}b}II"§~~"

p) Contratar advogados ou representante Jurídico, sob sua livre escolha, dentre
cidadãos formados em Direito e devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

q) Exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral.

Art. 23 - Ao Diretor Financeiro compete:
a)Arrecadar a receita e pagar as despesas autorizadas por maioria da Diretoria;
b) Apresentar à Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal semestralmente o balancete

das atividades financeiras daquele período;
c) Fiscalizar os bens patrimoniais da Instituição;
d) Dirigir os serviços gerais da tesouraria;
e) Assinar documentos, cheques, abertura de contas bancárias e outros movimentos

financeiros juntamente com o Diretor-Presidente;
f) Prestar contas ao Diretor Presidente, àAssembleia Geral e aos Conselho;
g) conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à

tesouraria e contabilidade em geral;
h) manter todo o numerário em estabelecimento de crédito.
Parágrafo Único: Todos os documentos que obrigarem financeiramente a Instituição

deverão conter as assinaturas do Diretor-Presidente e do Diretor-Financeiro.

Art. 24 - Ao Diretor Administrativo compete:

a) Manter em dia e ordem, os livros e a escrituração da Companhia Alma Dell Art;
b) Secretariar as reuniões da diretoria e da Assembleia Geral e redigir as atas;
c) Responder pela secretaria, imprensa e divulgação da Companhia Alma Dell Art e

seus departamentos;
d) Responsabilizar pela produção executiva das atividades, projetos, programas da

"Dell' Art";

Art. 25 - A Diretoria Executiva não perceberá nenhumaforma de salário, Pró-Labore,
gratificação, jetons, bem como não distribuirá lucros ou dividendos entre seus diretores ou
associados pelas funções administratlvas da "Dell' Art";

Art. 26- A Diretoria será eleita por aclamação ou voto aberto ou voto secreto:

§ 1° - A Eleição e Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal ocorrerão na
mesma reunião da assembleia geral, mesma data;

CAPíTULO VI
Dos Órgãos Auxiliares

Art. 27 - São órgãos auxiliares da diretoria e diretamente subordinados à presidência,
os departamentos, comissões e assessorias.

Paragrafo Único: Os coordenadores dos órgãos auxiliares serão indicados pela
diretoria executiva;
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Art. 28 - Os órgãos auxiliares serão criados conforme as necessidades da "Dell' Art";
QPci~

~ J4Art. 29 - Os Departamentos serão regidos por Regulamentos e Regimes Intern ...•~~
específicos, elaborados e aprovados pela Diretoria. . ~. ~

'.til

Art. 30 - Os Órgãos Auxiliares prestarão contas contábeis, jurídicas e artísticas a
diretoria executiva.

CAPíTULO VII
Do Conselhos Fiscal

Art. 31 - O Conselho Fiscal será composto de 2(dois) membros efetivos, com
mandato de 05 (Cinco) anos, eleitos e tomando posse, em Assembleia Geral, na mesma

r reunião que eleger e tomar posse a diretoria executivo.

§ 1° - Os Cargos do Conselho Fiscal poderá ser preenchidos por eleição ou por
aclamação, tendo mandato de cinco anos;

§ 2° - A coordenadoria do Conselho Fiscal está a cargo do conselheiro eleito mais
antigo em atribuições na Instituição;

§ 3° - O Conselho Fiscal órgão de fiscalização financeiro da Instituição reunir-se-á
uma vez a cada seis meses;

Art. 32 - Ao Conselho Fiscal Compete:

a) Exercer a fiscalização financeira e patrimonial da "Dell' Art";
b) Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre

as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organitos
superiores da "Dell' Art";

c) Requisitar informações e documentação que considerar necessárias perante a
diretoria;

d) Apresentar á Assembleia Geral relatório, pareceres e laudos de auditoria quando
houver;

e) Acompanhar o trabalho de.eventuais auditores externos;
f) Convocar extraordinariamênte a Assembleia Geral, obedecendo ao presente

estatuto;

Art. 33 - A condição eletiva para o Conselho Fiscal é' a mesma da diretoria, prevista
no Art. 10 deste estatuto; ..-

CAPíTULO VIII
Do Patrimônio

Art. 34 - O patrimônio da Companhia Alma Dell' Art será formada por mensalidades e
contribuições dos associados contribuintes, ou donativos, legados, rendas provenientes de
suas atividades, por bens móveis e imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da dívida
pública, que caso venha a possuir.

§ 1° - Os bens imóveis só poderão ser alienados ou gravados no todo ou em parte,
por deliberação da Assembleia Geral extraordinária, especialmente convocada para este fim;

§ 2° - Ao decidir sobre o que dispõe o parágrafo anterior, a Assembleia Geral
deliberará no mesmo ato, sobre a aplicação dos recursos da operação a ser realizada.
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CAPíTULO IX
Da transformação e liquidação

Art. 36 - A Companhia Alma Dell' Art poderá ser transformada em outro tipo de
sociedade a qualquer tempo por deliberação absoluta da Assembleia Geral.

Art. 37 - Em Caso de dissolução da Companhia Alma Dell Art o respectivo patrimônio
líquido será transferido á outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos
da lei n° Lei 13.019/2014 cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade
extinta.

I - Não encontrando instituição nas condições indicadas neste artigo, o que
remanescer do patrimônio da Companhia Alma Dell Art será destinado à Fazenda do Estado
de Minas Gerais ou da União;

11 - Caso a "Dell'Art" adquira bem imóvel ou móvel com recursos provenientes de
celebração de termo de parceiras ou convênios com o poder público, terá primazia à
destinação definida em contrato.

CAPíTULO XI
Das disposições gerais e transitórias

Art. 38 - A Companhia Alma Dell Art não participará de questões político-partidárias,
religiosas, ficando vedados aos diretores e associados pronunciamento político em seu
nome, e mesmo assumir compromissos em campanhas políticas ou atos de tal natureza.

Parágrafo Único: São vedadas discussões, fórum e ataques em questões pessoais
ou de partidos, crenças, ou doutrlnárias. mantido, entretanto a liberdade de crítica moderada.

Art. 39 - A Companhia Alma Dell' Art somente se extinguirá quando não houver pelo
menos 4(quatro) membros que se comprometam a cumprir o presente Estatuto.

oj';

Art 40 A escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e
com as Normas Brasileiras de Contabilidade (Lei 13.019/2014)

a) Que se dê publicidade na sede da instituição no encerramento do exercício fiscal;
b) A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se

necessário for, da aplicação dos eventuais recursos objeto de termo de parceria,
ou de verbas oriundas de administração pública, conforme previsto em legislação
cabível;

Art. 41 A Companhia Alma Dell'Art terá o dia 27 de março e o ano de 1984 como data
simbólica de comemoração de seu aniversário, pois nesta data iniciou-se o seu primeiro
trabalho, ocorrendo sua fundação de fato.
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Art. 42 - Este Estatuto foi aprovado pela Assembleia entrará em vigor na data de se ~"\)i~fS.$'o

registo em cartório específico. °8 Tlu ~, ~ $MGc:
'Jl ~

Art. 43 - Os associados fundadores e beneméritos: Margarida Alves Garcia da Silv '/"1~ ~ ~(S

(Margarida Garcia), Emanoel Geraldo da Silva (Em mano Garcia), Ronny Angelita Geralda da
Silva ( Ronny Garcia), Climério Geraldo da Silva ( Climério Garcia), Eliano Cosme da silva (
Eliano Garcia), Eliandro Damião da Silva ( Eliandro Garcia), Natalina Angélica da Silva
(Natalia Garcia), Miriam Batista de Moura da Silva (Miriam Garcia), Enguer Garcia, Priscila
Pamela de Moura e Silva ( Priscila Garcia), Ronivon Marciano (Rone Garcia), Pedro
Henrique de Moura e Silva ( Pedro Garcia), Raul Vinicius de Moura e Silva ( Raul Garcia).

Art. 44 - A reforma ou alterações do Estatuto poderão ocorrer a qualquer tempo, em
todo ou em parte.

Parágrafo Único - Não poderá em hipótese alguma alterar o artigo 43, deste estatuto.

Art 45 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva e referendados
pela Assembleia Geral.

,..' . . ~.e:
.- ;li
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