REGULAMENTO INTERNO ASSOCIADO MILITANTE
Como associado (a) Militante comprometo-me zelar pela imagem, nome e história da Companhia
Alma Dell’ Art
1ª) Como Associado(a) me comprometo a cumprir integralmente o Estatuto da Alma Dell’ art e
respectivos regulamentos das instituições, contratantes, para as quais prestarei serviços;
2ª) Como Associado(a) Militante predisponho-me aos princípios gerais dos objetivos e metas
estatutárias desta Associação (Art 3º, abaixo), respeitando as obrigações e direitos:
“ Art. 3º (Estatuto da Associação) - No desenvolvimento de suas atividades, a instituição
observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade,
da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo, gênero ou religião.
Desenvolverá as suas atividades, assim:
I – Pela promoção: Da cultura, da arte, do esporte, da recreação, do lazer, do lúdico,
turismo, cursos e oficinas, palestras, de ação educacional, conservação, criação, montagem e ou
construção de espaços artísticos, culturais, esportivos, entre outros e ainda da promoção da
assistência social, como criação e ou manutenção de outras entidades com os mesmos objetivos
e da execução direta de projetos nas áreas acima mencionadas. “
ROTINAS E PROCEDIMENTOS:
- Como associado (a), é de minha responsabilidade, o relacionamento com o meu
contratante. Bem como me exige que observe e respeite os valores e princípios estabelecidos.
Reconheço que não há vínculo empregatício entre nós (Associado (a) e Associação e Associado
(a) e Cliente-Proponente de Projetos e ou Empresa Contratante), portanto não existe a condição
de subordinação e sim de prestação de serviço de um projeto, show, espetáculo, proposto e
apresentado por mim,

I

- Como associado (a), durante a prestação de meus serviços, obedecerei às regras
pactuadas entre eu e a Contratante, e dirigir-me sempre ao Gestor ou técnico ou diretor ou (...)
responsável para fornecer-me diretrizes técnicas e orientações especificas para o
desenvolvimento de meu projeto, show, eventos, espetáculos ou outro serviço contratado. Caso
necessário, eu, poderei enviar outra pessoa, com as mesmas capacidades, para dar continuidade
aos serviços prestados, por tempo determinado.

II

- Prestando serviços em ambiente que exige credenciais, uniformes ou outro elemento
identificador do projeto, show, eventos, espetáculo, produção, etc, usarei após fornecimento pela
contratante, no objetivo de identificação, acesso, liberação e segurança no local. Na finalidade
única e exclusiva de identificação e organização. Sou ciente que a utilização destes, credenciais
ou uniformes não me darão direitos, deveres ou acessos a áreas reservadas e restrita a
funcionários (as) da Contratante de meus serviços, projetos, etc.

III
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- Sou ciente que: em caso de desrespeito às condições estabelecidas e pactuadas no
Contrato de Prestação de Serviços entre a Associação e a Contratante, por motivos de má-fé,
dolo, não observação das diretrizes e orientações fornecidas pelo Gestor, técnico, diretor e ou
(...), ou mesmo insatisfação do cliente com a minha produtividade e qualidade de meus serviços,
o contrato será rescendido, evitando-se desta forma prejuízos as partes.

IV

- A minha remuneração (valor acordado, exclusivamente, entre eu e meu contratante)
depende do repasse que a contratante fará a Associação alma Dell Art . A data do repasse
também segue os critérios acima. Sou ciente que o valor a mim de direito será repassado após a
Companhia Alma Dell Art receber o pagamento de meu (minha) contratante (tomador dos
serviços). Sou ciente que eu e contratante devemos enviar o COMPROVANTE DE DEPÒSITO E
O NÚMERO DA NOTA FISCAL DO SERVIÇO PRESTADO para o e-mail da Companhia Alma
Dell’ Art. Concordo que sem o envio deste comprovante de depósito torna-se difícil, para a
Companhia Alma Dell’ art, a identificação de meu pagamento, o que pode atrasar e dificultar
minha remuneração.

V

- Dentro dos prazos pré-estabelecidos entre eu e meu contratante eu entrarei em contato
com a Alma Dell’ Art, para solicitar assessoria na elaboração de meus planos de trabalho, plano
pedagógico, elaboração e readequação de currículo, portfólio, clip, etc, emissão de
documentação necessária para contratação, assessoria jurídica e contábil, emissão notas fiscais,
declarações. Sou ciente que estas solicitações só poderão ser realizadas por mim ou por quem
eu autorizar.

VI

- Sou Ciente que a Alma Dell’ Art reterá sobre o valor dos serviços por mim prestados,
projetos, eventos , entre outros A TAXA ADMINISTRATIVA : 6% (seis por cento) para serviços,
projetos, programas que os serviços sejam aulas/oficinas e 7% (sete por cento ) para os demais
serviços, ou seja, nas diversas áreas artísticas, cultural, esportivas, de assessoria, planejamento,
pesquisas, recreação, lazer, do lúdico, turismo, palestras, conservação, criação, montagem e ou
construção de espaços artísticos, culturais, esportivos, apresentações de shows e ou
espetáculos, produção, entre outros. A Taxa Administrativa é para cobrir despesas operacionais,
administrativas, contábeis, bancárias, entre outras taxas.
VIII
– Ao valor (percentual da Taxa Administrativa) agregará o valor da porcentagem do
ISSQN. Considerando o valor (alíquota percentual) do ISSQN, a legislação tributária da prefeitura
do município onde prestarei os serviços. No caso de o serviço ser prestado em Betim/MG, sede
da Alma Dell Art, não haverá retenção de ISSQN (legislação em vigor /2018)
IX
– Sou ciente que poderei fazer uso dos serviços contábeis, jurídicos e de elaboração de
projetos, como de acompanhamento e de prestação de contas de projetos fornecidos pela
associação. Que poderei participar dos cursos, palestras e oficinas produzidas pela Companhia
Alma Dell’ Art sem custos.
X
– É de meu conhecimento que, sobre o valor dos meus serviços, prestados aos meus
clientes e contratantes, serão descontados somente o percentual da taxa administrativa.
XI
– E, o percentual da alíquota do ISSQN será retido na fonte (na Nota Fiscal) quando
incendi e conforme legislação.
VII
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- Não tem a Companhia Alma Dell’ Art autorização de realizar outras retenções de valores
para, cobrir, quaisquer outros impostos como: IR (Imposto de Renda), INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social), entre outros impostos (estaduais ou federal) serão, os mesmos, de minha
responsabilidade.
XIII
– É de meu conhecimento que ao me associar não estou realizando um contrato de
trabalho com a associação Companhia Alma Dell’ Art e, sim, que faço parte da associação como
associado até a data que me interessar. Ao me desassociar farei por escrito. Assim não sou
subordinado aos diretores da Alma Dell’ Art em nenhum momento. Não sou obrigado a participar
dos eventos da Alma Dell’ Art ou dos parceiros da associação, salvo, por livre vontade minha.
XIV
– Ao prestar meus serviços aos meus contratantes e/ou desenvolver, executar,
apresentando projetos de minha autoria não estou sob a subordinação jurídica,
administrativa, artística ou outra qualquer da Alma Dell Art. Eu, por minha conta ou por
diretrizes de meus contratantes, determinarei o lugar, a forma, o modo e o tempo - dia e hora da execução de minhas atividades, oficinas, cursos, eventos ou meus serviços. Sou responsável,
único e exclusivo, com total liberdade, para tomar minhas próprias decisões.
XV
– Poderei me fazer substituir na prestação dos meus serviços, quando eu não puder
comparecer ou prestá-los. Sou responsável em Informar aos meus contratantes, clientes,
alunos, público em tempo hábil e por profissional qualificado.
XVI
– Serei o detentor, único e exclusivo, de todos os direitos de minhas obras, projetos e
serviços sendo, em qualquer época, proibido a associação ou seus associados fazer uso de
minhas obras sem minha permissão por escrito.
XVII – Todos os projetos por mim executados ou elaborados são de minha autoria e executarei
conformei meus planejamentos, plano de trabalho e plano pedagógico em local, data, horário
determinados por mim. A Associação Companhia Alma Del’ Art não terá autonomia ou direito de
intervir ou sugeri quaisquer mudanças sem minha aceitação.
XVIII – Os projetos, serviços, programas, eventos, etc, que, eu for contrato, serão executados
em locais, horários, datas, condições, planejamentos pedagógicos e de trabalho acordados entre
mim e o meu contratante. Não cabendo a Alma Dell’ Art sugestão ou interferência nesta relação
entre mim e meu contratante, salvo, assessoria contábil e jurídica.
XIX
– Assumo os riscos decorrentes dos meus projetos e prestação de serviços, no tocante
aos resultados artísticos, administrativos e a remuneração.
XX
– Sou sabedor que, no ato do cadastro e, pela atualização do mesmo (após 18 meses),
não pagarei valores de mensalidade, anuidade ou taxas de cadastros.
XXI
– Não poderei em nenhum momento fazer uso da documentação da Companhia Alma
Dell’ Art para participar de editais, licitações ou apresentar propostas e ou orçamentos sem
autorização previa da diretoria da associação.
XXII – Havendo necessidade de alteração neste regulamento, a mesma, me será
comunicada no prazo mínimo de um mês. Caso seja no tocante ao percentual da taxa
Administrativa será no prazo de mínimo de três meses.
XXIII - Sou de conhecimento que a Companhia Alma Dell Art, tem sede na cidade de Betim.
XXIV – Tive acesso ao Estatuto da Companhia Alma Dell Art (que se encontra em anexo)
XII
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- Preenchi a ficha de associação e ligarei para o escritório da associação no telefone 313596 5153 para dirimir quaisquer dúvidas.
XXVI - É de meu conhecimento que a cada 18 (dezoito) meses terei que atualizar meu cadastro,
caso contrário não poderei fazer uso dos serviços oferecidos pela associação.
XXV

Eu: _____________________________________________________________ inscrito no CPF
_________________________ e RG________________________________________, residente
á:__________________________________________________________________
e-mail: __________________________________ Facebook:___________________________
Profissão:____________________________________________________________________
Obs.: preencher manuscrito, legível e anexar aos documentos
Declaro que estou associando-me a Companhia Alma Dell’ Art por livre vontade e escolha,
no intuito de ser associado e me ingressar a uma associação de artistas que me
represente e colabore com os meus projetos pessoais perante aos meus clientes e
contratantes. Inclusive sendo eu responsável direto pelo preenchimento do cadastro no
site da Alma Dell’ Art, como, o envio dos documentos, currículos, fotos, comprovantes
necessários para análise e efetivação de minha associação.
Assim sendo, após estudo e analise, e ser de pleno acordo com os termos para fazer parte do
quadro de associados da Companhia Alma Dell’ Art, assino e dou fé a minha declaração.
Nesta cidade de ___________________________________ em ________/_________/______
Assinatura: ____________________________
Obs.: Assinatura conforme RG. Favor assinar todas as folhas deste termo.

Obs.: Estatuto em anexo abaixo
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