
ATA OA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 00 OIA 17 DE OUTUBRO DE 2017 OA ASSOCIA~O DOS AMIGOS
00 CENTRO DE CULTURA BELO HORIZONTE - AMICULT

Aos dezessete dias do mes de outubro do ana de dais mil e dezessete, as quinze horas, na Rua Formosa. 186
casa 2 - bairro Santa Tereza - Belo Honzonte/MG, foi realizada a Assernbleia Geral Ordinaria da Associa~ao des
Arrugos do Centro de Cultura Belo Horizonte - AMICUL T, destinada a aprovacao das contas relatrvas exerCICIO
fiscal de 2016, aprovacao de atteracees estatutarias e da mudanr;a de nome fantasia, atualizacao de endereco
de sua sede e elelr;ao dos novos Conselhos de AdmlrllSlrar;ao e Fiscal para 0 quadrieruo 2017/2021 Presentes
OSassociados: Jefferson da Fonseca Coutinho, brasileiro, casado. ator e jornahsta, portador da elM 3916418
e inscrito no CPF: 586.004.696-00, residente na Alameda das Orqufdeas, 250 - sarrro Bosque do Jarnberro -
Nova Lima/MG, nascido em 29/01/1971; Sirlene Teixeira Magalhaes, brasilerra, solterra, jornalista/produtora,
portadora da C.I MG 3577387 e inscrita no CPF sob 0 nQ 762.848.166-34, residente na Rua Aquidaban, 874
- ap. 1101 - barrro Padre Eustaquio - CEP 30720-420 - Bela Horilonte/MG, nascida em 06/12/1969; Thiago
Carlos Costa, braslleiro, casado, hrstorlador, portador da c.t. 109575456 e inscruo no CPF 055.075.846-13,
residente a Rua Lapinha, 34 bloco 1 apt 402 - Nova Sulca - Bela Horizonte/MG, nascido em 07/12/1980;
Gabriela Santoro de Castro, brasileira, casada, relacoes publicas e gestora de projetos, portadora da C.I MG
5.896.973 SSP-MG e inscrita no CPF sob a n2 891.604.286-00, residente na Rua Tobias Moscoso nQ291 ap 301

bairro Santa Lucia - CEP 30350-610 - Belo Honzonre/MG, nascida em 20/05/1974 Lilian Nunes Vieira,
brasileira, solteira, jornahsta e produtora cultural, portadora da C.1.M 4020211 e inscrita no CPF 747.976 206
25 residente a Rua Pouso Alegre, 2029/ 1103 - Santa Tereza - Belo Horizonte/MG e nascida em 03/01/1970;
Oaniela Savoi Vieira de Souza, brasuetra, casaoa. advogada, portadora da C.I 67178 OAB-MG e rnscrrta no
CPF sob nQ 879.587.830-04, residente a Rua Rodrigues Caldas, 470 apto 701 - Santo Agostinho - Belo
Horizonte/MG e nascida em 03/02/1973; Ruth Lea Amaral, brasileira, divorciada. funcionaria publica
municipal, portadora da C.I.M2106037 e inscrita no CPF sob n9 420.917.996-53, residente a Rua Jose
Sanguineti, ISO apto 102 bloco 12 - Sao Joao Batista Belo Horizonte/MG e nascida em 28/10/1962 Luis
Gonzaga Goes, brasileiro, casado, jornaltsta. portador da c.1. MG 2088439 e rnscnto no CPF sob n9
075521.306-87, residente a Rua Salinas, 2216 - Santa Tereza - Bela Horizonte/MG e nascido em 21/06/1944;
Renata de Castro Martins, brasileira, solteira, gestora financeira, portadora da c.!. MG 11.900607 SSP/MG e
inscnta no CPF sob 0 n2 046.966.776-13, residente a Rua Deputado Sebastiao Nascimento, 111 - bairro
Palrnerras - CEP 30575-410 - Bela Horizonte/MG e nascida em 27/02/1982. A primeira COnVOCa!;aOocorreu
as ISh, no entanto nao compareceram a meta de dos associados, conforme preve 0 artigo 17 de seu Estatuo
SOCial, sendo entao a segunda convccacao as 15h30, decorridos trinta minutos da primeira, com qualquer
numero de associados. A Assernbtera foi rnrciada pelo Presidente Thiago Carlos Costa, que relatou a atuacao
da Associacao no ana de 2017 e explanou acerca da prestacao de contas relativa ao exercido fiscal de 2016,
Ja aprovada pelo Conselho Fiscal e neste ato aprovada pelos rnembros presenres nesta Assembleia Geral
Ordmaria. Procedeu-se, en tao, a apresentacso e aVdlldr;ao do novo estaruto da Assoctacao com vrstas a sua
adequacao a~ legisla~oes e normativas vigentes e aphcavers as crgantzacoes socia is, com 0 seguinte tear:
CApfTULO 1 - OA NATUREZA E DOS OBJETIVOS Artigo 12 A Associacao dos Arrugos do Centro de (ultura Bela
Honzonte - AMICUlT e uma assocracao de fins nao econormcos A Associacao tem par objetivo prom over
lnicranvas culturars, turtsticas e esportivas que conlribuam para 0 desenvolvimento socioeconomico 10c..lI.
regional e nacional, e que cotaborem com os programas, rnanutencao e gestao de organlzacoes publtcas e/ou
privadas, regendo-se pela legislar;ao em vigor e pelo presente Estatuto Paragrato un co A Assocla!;~o nao
drstnbui entre os seus parceiros au associados, conselhetros, dtretores, empregados, doadores ou terceiro~,
eventu31S resultados, sobras, excedentes operacionals, brutos ou liquidos, divldendos bonificar;oes, Isen~oe~
de qUdlquer natureza, partlcipar;oes ou parcelas do seu patrimonlo, auferidos mediante 0 exerclcio de SUilS

atlvidades, e os aplica integralmente na consecu~ao do~ respectlvos obJetlvos SOCialS,de forma imedlata au
par melo da constitUl~ao de fundo patrimonial ou de reserva. Artigo 2" As~ocia~ao dos Amlgos do Centro de
Cultura Belo Honzonte - AMICULT adotarci 0 nome de fantasia INSTITUTO PERIFtRICO em substitui~ao ao
termo AMICUL T. Artigo 3!! A Assocla~ao tem foro e sede na Rua Formosa 186 - caSel2 Santa Tereza, Belo
Honzonte/MG - CEP:31015-045, sendo Indetermtnado a seu tempo de durar;ao Artigo 49 Para 0 cumprimento
de suas fjnalidades a Associar;ao observara, para aplica~ao de recursos publicos e geslao dos bens publlcos,
os pnnclpios da legalldade, legltlmidade, Impessoalidade, moralidade publicidade economlcidade
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eflclencla e da eflcacta, devendo rnimmamente desenvolver projetos que tenham por objetivo:
Desenvolvimento, prornocao e execu~ao de a~oes e projetos de relevancia publica e social nas areas cultural,
artisnca, educacional, esportiva e turistica, em todas as suas manifestacdes: Dlfusao de mforrnacoes atraves
do tomento e produ~ao de estudos e pesquisas que possam colaborar com os objetivos da Associacao, da
comunidade e de outras organizacoes pubucas ou privadas, governamentais e nao governarnentais Produ~ao
e difusao de trabalhos escntos e audiovisuals e de internet e/ou rnidlas eletrentcas, conferencias, congresses,
debates, semina nos que possam aporar. assessorar, rrelnar e gerar programas de capacitacao profissional no
campo da cultura e da educacao: Gestae operaclonal, a co-gestae e a rnanutencao de espacos culturais,
esportivos e outros equrparnentos publicos e privados, Producso de prcdutos, publicacoes, services, espacos
virtuais, produtos de cornunicacao, multimfdia, divulga~ao e orornocso institucional da organuacao e/ou
projetos, Estimulo, desenvolvirnento e execucao de programas e projetos que ancentivem potiticas publicas e
atitudes privadas com foco na sustentabilldade e responsabilidade social; Prornocao da cultura, defesa f'

conservacao do patrlrnonlo hist6rico e arttstlco: Promocao gratuita da educacao, observando-se a forma
complementar de participacao das organizac;oes de que trata a lei 9790/99, Oefesa preservacao e
conservacao do meio arnbrente e promocao do desenvolvimento sustentavel: Prornocao de programas e
desenvolvimento de projetos que proporcionem a geracao de emprego e renda, tars como programas de
qualiflcacao profissional que contribuam com enfase para sedimentacao dos obietivos da Associacao. etica
profissronat e relacionamento com 0 mercado; Presta~ao de services no iimbito de sua atua~ao para
entidades, orgaos e empresas Que tenham interesse em fortalecer atividades de responsabihdade SOCial,
cultural, turistica, espornva e de meio ambiente: Promocao e realiza~ao de congressos, sernlnanos, sirnposios,
conferencias, cursos e outros eventos, diretamente ou atraves de parcerias; Contribuicao para a manutencao
das rnarutestacees culturais, incluindo as pratlcas materiais e imaterrars, e promover a conservacao dos bens
culturais que representam a cornurudade atraves do desenvolvimento de projetos e captacao de recursos para
a preservacao do patrtmonlo cultural; Prestacao de services de elaboracao de projetos, captacao de recursos
e gestae: Prornocao de capacltacao tecnica de jovens e adultos objetivando atender demanda por mao de
obra qualiflcada nas areas de atuac;ao da Assoclacao: Desenvolvimento e execucao de projetos de edi,.ao elo»
reedicao de livros, catalogcs, e producao acadernlca, Capta~ao de recursos destinados a custear as ativldades
e a~oes necessartas para 0 cumprimento das tlnalidades da Assocracso, Artigo 52 A fim de cumprir seus
obietrvos a Associacao podera firrnar convenios, termos de colaboracao, termo de tomento, contrato de
gestae, termo de parceria, contratos privados e estabelecer interdlmbios promovendo lnlclativas conjuntas
com outras Instttuicoes publicas e/ou privadas, nacionais e internacionais, assim como realizar a execucao
direta de apresentacoes, projetos, programas, pianos de acoes correlatas, por meio de recursos frSICOS,
humanos e financeiros, obtidos por qualquer meio, inclusive doacoes, patrocinios, taxas de admlnistrat;ao e
ou captac;ao e cessoes, ou ainda pela prestac;ao de servi~os intermediarios de apoio a outras organizac;oes sem
fins lucrativos e 6rgaos do setor publico que atuem em areas afins. Paragrafo unlco: ( permltida a obtenc;ao
de recursos pela Associa~ao, aufendos por meio da prestat;ao de servi~os, Inclusive de gestao administratlva
fjnanceira de proJetos culturais, esportivos, turisticos e afins, proprios ou de terceiros, bern como de serv,,;os
artistlCos ou tecmeo especlalizados de seus assoclados, cessao e/ou concessao onerosa de sua:. instalat;oes
total au parcialmente por tempo determlnado, loca~ao de bens culturais, proprios ou dE' tercel(OS, explorac;ao
de bilheteria, aquisi~ao e comercia"za~ao de bens e produtos, atividades de ensmo remunerado dentre outras
fontes de receita que conslderar pertrnentes, desde que relacionadas ao seu objeto social, devendo ser estas
recE'itas revertidas Integralmente para 0 desempenho das finalidades da Associac;30. como Ill!>lrumento
necessario para garantir a sua independencia e sustentabilidade. CApfTUlO " - DA CONSTITUI~O SOCIAL
Artigo 6P Poderao ser admltidos como assoclados p~ssoas flslcas e jurfdicas. mediante analise da Drretona e
aprovac;ao da Assembleia Geral, considerando 0 curriculo Individual do candidato no desenvolvlmento das
a~oes relaclOnadas as finahdades da Associa~ao, os quais comporao seu quadro social de assoclcldos efetl"'os
e associ ados benementos, na forma do di~posto neste anigo. § III Sao assoclados fundadores aqueles que
participarem da constituic;ao da Associa~ao, bem como os admltldos nos tres meses subsequpntes ate 0

numero de 100 (cem). Os associados functadores sao efetlvos, com titulo de fundadores, nao possutndo por
este tftulo, direltos ou deveres dlstlntos.g 22 Os a~soeiados efetlvos serao admitid05 mediante propo~td
aprovada pela Diretoria "ad referendum" da Assembleia Geral, os quais poderao, ou nao. contnbulr
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financeiramente ou com trabalho voluntarlo para a Associac;ao.§ 30. Serao associados benemeritos as pessoas
fisicas ou juridicas que contribulrem eventualmente com recursos financeiros ou services voluntaries pard a
consecucao dos objeuvos da Associacao. Os associados benemerltos tem par dtreito partrcrpar da Assembteia.
sendo-Ihe veda do 0 direito de votar e servotado. Poderao tambern ingressar no quadro de associados efetivo~
da enndade nos terrnos deste Estatuto.§ 42 As propostas de associacao deverao ser submetida a Diretona
por escrito, cujo parecer sera votado na Assembleia Geral acerca de sua aceltacao ou nao, sendo e .rrecornvet
a declsao. § 52. Somente os associados fundadores e as associados efetivos poderao votar e ser votado para
cargos de direc;ao da Assoclac;ao.§ 62 Os associados, independentemente de sua categoria, terao direito de
proper a Diretoria quaisquer medidas de Interesse social.§ 7e. As pessoas jurfdicas participantes do quadro de
assoclados se faraD representar nas Assernbleras por 01 (um) delegado que sera credenciado atraves de
documento oficial e nominal da indlcac;ao.§ 82. Nenhum dos assoctados responde sohdana ou
subsidiariamente pelas obrigac;oes da Associacao. § 9!!. Podera ser instituida a ramuneracao para os dirigentes
da entidade que atuem efetivamente na gestao executiva e para aqueles que a ela prestam services
especificos, respeitados, em ambos os casas, as valores praticados pelo mercado, na regtaO correspondente a
sua area de atuacao, observados os terrnos da lei 9.790/99;§ 102. uetxara de Iazer parte do quadro social 0

associado que solicitar sua exclusao, cometer infraC;ao grave contra 0 presente estatuto social e demais
norm as regulamentares e deliberacoes da Diretorra da Associacao, cometer ate prejudicial ao patrtrnonio ao
acervo de bens ou imagem da Assoclacao. ou faltar a 3 (tres) Assembleias Gerais Ordtnarias consecutivas ou
alternadas, sem justificativa, preservados os direitos de defesa e de recurso.§ 11e. Podera ser apresentada
proposta de exclusao de associados por qualquer associado ou pela Diretoria, 0 que devera ser submetido ao
Conselho de Adrmmstracao, sendo cabivel recurso a Assernblera Geral contra a decisao do Conselho. § 122 Os
membros do Conselho de Admini)trac;ao e da ouetorta nao sao pessoalmente responsaveis pelas obngacoes
que contrairem em nome da Assoctacao e em virtude de ate regular de gestae. Porem, respondem ciVl' e
criminalmente pelos prejulzos que causa rem quando procederem, dentro de suas atrlburcdes au poderes,
com culpa ou dolo, ou com violacao da lei, do estatuto social ou do regulamento Interne, se este vier a ser
elaborado. Artigo 72 Sao deveres dos associados: colaborar para concretizacso das finalidades da Associacao;
obedecer a este Estatuto Social, aos regulamentos, resolucoes, instrucoes circulares da Diretoria, e, concorrer
para as consecuc;i5es das finalidades e objeuvos da Associacso, zelando pelo seu bam conceito e pela
salvaguarda de seu patnrnonio. CAPiTULO III - DA ORGANIZA~AO E 6RGAOS AUXILIARES Artigo 82 A
admlnistracao social da Associacao sera exercida pela Oiretorla elelta pelo Conselho de Administrac;ao, com a
comperencia expressa neste Estatuto e integrada pelos seguintes 6rgaos. Assembleia Geral, Conselho de
Admmlstrac;ao; Diretoria, Conselho Fiscal § 12 E perrrutida a parttcipacso de servrdores publicos na
cornposicao de Conselho ou Drretoria da Assocracao, ~ 22. Estadlo impedidas de candidatar-se aos cargos de
Diretoria ou Conselho de Admmtstracao da entidade os associados que sejam membros de Poder ou do
Ministerio Publico ou dingente de orgao au entidade da adrntnistracao publici) de mesma esfera
governamental na qual podera ser celebrado Termo de Cclaboracso ou de Fomento, estendendo se a veddC;:do
aos respectivos conjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afintdade, ate
a segundo grau. Artigo 92 A Assembleia Geral se reUntra ordinariamente uma vez por ana, e,
extraordinariamente sempre que convocada pel a Dtretoria, por qualquer dos membros do Conselho de
Administra~ao ou por 1/5 dos seus assoclados efetlvos. Artlgo 10!! A Assemblela Geral eo orgao soberano da
Assodac;ao e sera convocada com prazo minimo de quarenta e oito horas de antecedencla, mediante aviso a
todos os associados. Artigo 112 A Assembleia Geral sera instalada por membro do Conselho de Administra~lio
da AssoclaC;ao, desde que presentes ao menos 1/3 (um terc;o) dos associados em pnmelra convoca~ao e com
qualquer numero em segunda convocaqao, meia hora depois, exceto no~ casos em qUI:! I:!ste Estatuto eXlglr
numero dlferente. Cabe a Assemblela Geral deliberar sabre a direc;ao de seus trabalhos. Paragrafo Unico O~
associados que nao puderem comparecer poderao nomear procuradores para representa~ao atraves de
iOstrumento de mandato. Artigo 129 A Ass!!mbleia Geral somente podefi~ deliberar sabre os assuntos para as
quais for convocada. Paragrafo Unlco - Em caso de dcljbera~oes acerca de destltulI;ao de membros dos orgaos
da AssoCiat;aO e, de alterac;:i5es estatutanas ou extiO~ao da entidade, devera ser convocada, de forma
extraordinaria, a Assembll:!la Geral para esses fins. Artigo 132 Compete a AssembleiCl Geral as segulntE's
atribuic;i5es: Eleger os membros do Conselho de Administrac;ao, do Conselho Fiscal e dos Conselhos df'
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Administra~o fspecificos, se constituidos: Propor e aprovar admissao de novos associados efetivo e
benerneritos. bem como referendar os associados efetivos e benerneriros indicados pela Diretorla; Propor e
aprovar a exclusao de associados de qualquer categorra, verificadas as hip6teses do § 10 e 11 do Artigo 62

deste Estatuto assegurados os direitos de defesa e de recurso, Destituir, em reuniao extraordinaria da
Assembleia Geral, os membros da Diretoria, do Conselho de Administra~ao, do Conselho Fiscal e dos
Conselhos de Administra~ao Especificos, assegurados os direitos de defesa e de recurso, Dellberar sobre
relarorio, balance, prestacao de contas anuais, plano de trabalho, pro posta orcamentaria pareceres do
Conselho de Administra~ao sobre as operacoes patrimoniais e relat6rios de desempenho financeiro e contabil
da Assoclacao: Autorizar e deliberar sobre materias de interesse da Assoclacdo: Paragrafo Unico Na
Assembleia Geral Ordinaria ou Extraordinaria, cada associado tera direlto a um unlco voto, independente da
categoria a qual pertencer. Artigo 142 0 Conselho de Administrat;ao da Associacac e 6rgao de deliberacao.
cornposto por ate 15 (quinze] membros, sendo 1 presidente e 1 vice-presldente com mandato de 4 (quarrel
anos, permitida uma reconducao Paragrafo Unico • Os conselheiros nao receberiio rernuneracso pelos
services que, nesta condlt;ao, prestarem aa Associacsc, ressalvada a ajuda de custo pelas reurnoes das quais
participarern. Artigo 152 0 Conselho de Adrntnlstracao sera composto por: Associados eleitos pela Assembleia
Geral ate 0 limite de 55% do total de membros do Conselho de Adrninistracao. No minimo, 35% de membros
eleitos pelos demais integrantes do Conselho de Admlnistracao, dentre pessoas da comunidade de notoi ia
capacidade profissional e reconheoda idoneidade moral. 10% dos membros do Conselho de Administra~ao
eleitos pelos empregados da Assoctacao, se houver § 12. Os conselheiros nao ooderao ser conjuges,
companheiros ou parentes, consanguineos ou "fins, em linha reta ou colateral, ate 0 terceiro grau, do Prefelto,
Vice-Prefeito, Secretaries Municipais, Subsecretarios Municipais e Vereadores dos MuniclplOs onde estao
estruturados sua sede elou fitiais, tarnpouco poderao ser parentes consanguineos ou afins ate 0 30 grau do
Governador, Vice-Governador e Secretarios de Estado. ~ 22. t permitida a oarttctpacao de servidor publico ou
ocupante de fun~ao publica na cornposicac de conselho de organizacao social, vedada a percepcac de
remuneracao ou subsidio, a qualquer titulo. § 32. Em case de vacancia de cargo de conselheiro titular, a
Assembleia devera indicar substituto para ocupar a vaga. § 42 05 conselheiros eleitos ou indicados para
integrar a Diretoria da Associacao deverao renunciar ao assumirem as respectivas funcoes executivas. Artigo
162 0 Conselho de Administracao se reunira pelo menos 3 (tres) vezes por ano ordrnanarnente e
extraordinariamente quando convocado por seu Presidente ou vice-Presldente. § 12. As decisces do Conselho
de Adminlstrat;ao serao tomadas por rnaioria de votes de seus membros, salvo nas hipoteses em que se exige
rnaiona de, no minima 2/3 de seus membros § 22. A diretoria podera assistir as reunioes do Conselho de
Adrrunistracao, mas sem direito a voto. Artigo 172 Compete ao Conselho de Administra~ao: Garantir atuacao
da Associacao no cumprimento de seus objetivos, bem como deflnir polfticas, dlretrizes e lrnhas de atuacao,
fixando 0 ambito de atuacao da entidade para consecucao do seu objeto e decrdmdo os cases omissos na
forma da lei e do estatuto social; Eleger 0 seu presidente e vlce-presidente, Designer e dispensar os membros
da diretoria; Fixar as atribui~oes e remunera~ao da diretoria, bem como fiscalizar a sua execu~ao, venflcando
o cumprimento de seus deveres legais e estatutarios; Emitir pare ceres sobre alterat;oes no estatuto social,
para posterior apreciat;i)o da Assembleia Geral, Aprovar em conJunto com Assembleia Geral sobre a extint;50
da Assoclat;ao mediante voto favoravel de, no minlmo, 2/3 de seus membros. Aprovar 0 plano de trabalho, a
proposta de or~amento, 0 programa de investlmentos e a proposta de conlratos de gestao; Aprovar a empresa
de audltona externa, Flscailzar 0 cumprimento das diretnzes e metas deflnldas e aprovar os demonstratlvos
financeiros e contabels e as contas anuals da entidade, com 0 auxiilo de auditoria externa; Convocar
Assembleia Gera! extraordinaria a qualquer tempo; Aprovar 0 reglmento Interno da Associa~ao que devera
dispor, no minlmo, sobre a estrutura, 0 gerenciamento, os cargo!> e as competl!ncias Aprovar, por maiorla de
2/3 de seus membros, 0 regulamento de compras e contrata~oes da Associa~ao, que devera dlspor sobri::!
conlrata~oes de obras e servit;os, bem como sobre 0 procedlmento de compras, altenac;oes e 0 plano de
cargos, salarios e beneflcios dos emprega90s da entidade, no qual se garantlra a observancia do~ prlnClplOS
da Isonomia, da legalldade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade da publicidade da probldade
adminlstratlva, da vlnculat;ao ao instrumento convoc:.alorio, do Julgamento obJetivo e dos que Ihes sao
correlatos; Aprovar e encaminhar ao 6rgao supervisor da execut;aO de contrato de gestao, os relat6rio5.
gerenciais e de ativldades da Associac;ao, elaborados pela Direlona; Encammhar as presta~Bes de contas 11
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Assembleia Geral com seu parecer; Exammar os livros de escrituracao da Associacso: Opmar e ernitir
pareceres, inclusive para Assembleia Geral, sobre relatorics de desempenho financeiro e contabll e sobre as
operacoes patrimoniais realizadas pelo Dlretor-Presidente e Oiretor Ftnanceiro, podendo, para tanto,
determinar a Diretoria que providencie 0 apoio de tecnicos especializados; Requisitar ao Diretor-Presidente e
Diretor Financeiro, a qualquer tempo documentacao comprobatoria das operacoes economico financeiras
realizadas oela Associacao: Deliberar sobre aceitacac de doacoes ccndicionadas ou que possam acarretar
encargos a Associa~ao; Anaiisar propostas de venda ou Imposl~ao de gravames aos bens da Associa~ao, e, na
hipotese de parecer favoravel, encaminha-Ias a Assembleia Geral para deuberacao, sempre acompanhadas
das propostas detalhadas e da exposi~ao de rnotivos: Deliberar quanto a proposta de doacso de bens da
Associacao: Atuar como 6rgao hierarquicamente superior aos conselheiros de adminlstracao especificos que
venham a ser consnturdos, Deltberar ace rca da admlssao de novos associados, Artigo 182 Com vistas a ser
qualificada como Organizac;ao Social nos Fstados e Munidpios em que atua, a Associac;ao podera criar
Conselhos de Administra~ao Espedficos, cuja composlcdo e atribulc;ao sera consonante com 0 atendimento
das legislacoes vigentes e se Itmltara aquilo que diga respeito aos eventuais contratos de gestae e
equipamentos publicos geridos em decorrencra desta ouaiiflcacao. Artigo 192 Na hrpotese prevista no artigo
189, ao Conselho de Administra~ao cuja composlcao encontra-se determinada no artrgo 15!!, cabers
uniformizar as disposicfies e decisoes tomadas pelos Conselhos de Admlnistra~3o Especlficos, caso as
dehberacoes destes utnmos extrapolem os lrrmtes fiscars e juridicos das respectivas regioes de atuacao. Artigo
20R A Diretoria da Assoclacao sera designada pelo Conselho de Adrninistracao para mandato de 4 (quatro)
anos, sendo permitida a reconducao sucessivas ou alternadas, e sera constitufda por tres membros assim
denominados: Diretor-Presidente, que tera voto de qualidade nas decisoes da drretoria: Drretor Executivo;
Diretor Financeiro. § 12. Verificando-se alguma vaga na Dlretoria, esta se assim achar converuente e mediante
anuencia do Conselho de Admlnistracao, lndlcara um substituto para 0 cargo que 0 exercera pelo periodo
restante do mandata do substituido. § 22. A Diretoria anualmente submetera ao Conselho de Admmrstracao
e a Assembleia Geral Ordinaria 0 balance geral de seu trabalho e prestacao de contas da Assoclat;ao; § 3!! Em
caso de contratacao de um membro da Diretoria mediante relar;ao formal de emprego, a duracao da ocupacao
do cargo por um mandato de 4 [quatro] anos nao sera apllcavet, enquanto perdurar a relacao empregaticia
sendo neste caso as regras estabelecidas na consohdacso das leis do trabalho e na legislacao espectftca Artigo
21!! Compete a Diretoria as seguintes atnburcoes: Dirigir a Assoclacfio: Estabefecer resolucoes que definarn 0

"Plano de Trabalho" e 0 orcarnento anuaf da Associacao, bem como acompanhar a sua execucao, Propor to

admmr associados efetivos e colaboradores ad referendum da Assembleia Geral; Adotar e estabelecer, para
todos os orgaos da Assoctacac, praticas de gestae administrative e de transparencra, necessanas e suftcientes
a coibir a obtencao, de forma individual ou coletiva, de beneflcics ou vantagens pessoais, em decorrencia da
participa.;ao no respectivo processo decisorio e nas atividades da pessoa Juridica; Fazer a movimenta~ao
bancaria, mediante emissao, assincltura e endosso de cheques e de outros papeis USUdlSem operar,:oes desta
natureza; Fixar e alterar remunerar,:ao dos funcionartos da Associar;ao Artigo 22'1 Ao Diretor-Presidente
compete: Representar a Associa~ao atlva e passivamente em juizo ou fora dele, bem como nom ear
procuradores para representa~ao da Assoclat;ao em fins especificos; Convocar e presldlr as reunioes de
Diretoria; Gerir a Assocla~ao, da forma como determina este Estatuto; Propor, organlzar, gerenclar e contratar
a estrutura funClonal e executiva da Associac;ao; Elaborar e prop~r plano de a~6es estrategicas :..Assemblela
Geral, Identlflcando parcerias e Fontes adicionais de recursos, Desenvolver e executar plano de trabalho e 0

orc;amento anual definldos pela Assemblelil Geral; Prop~r, elaborar e desenvolver proJetos, contratando
inclUSive, os servl~os de terceiro~ para tais fins. Artlgo Z3!! Ao Diretor-Executlvo compete colilborar com 0

Diretor-Presldente e substitui-Io em SUdS ausenclas ou impedimentos de qualquer natureza,
independentemente de instrumento de mandato, ou ainda, em caso de vacancia ate a elei~ao de substltuto
definltlvo, pelo Conselho de Adminlstra~ao; Artigo 242 Ao Dlfetor Flnancelro compete supervlslonar os
trabalhos de tesourarta e os servic;os contcibelS, e, com anuencla do Presidente, remeter relator 105 financelros
anuais ao conselho fiscal, bem como zelar pelo patrtmonio de)A~~ociac;ao, mamendo em ordem 0 respecttvo
Inventario, alem de manter sob sua guar.da, devidamente atualizados, os Itvros e arqulvos da Assocla~ao.
Artigo 252 Toda a emissilo e aceite de Htulos de creditos e documentos que envolvam obriga~oes ou
responsabilidade para a Associa~30 serao obrtgatonamente assinados pelo Dlretor-Presldente e pelo Diretor
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Financeiro, ou por procuradores por eles nomeados, em conjunto ou separadamente, com poderes especiais,
com valores limltes a serem definldos no texto de cada procuracao. § 12. Compete ao orretor-Prestdente e 0

Oiretor Financeiro abrir, movimentar e encerrar contas bancarlas, emitir cheques, requisitar taloes de
cheques, autorizar transferencia de valores por carta, autorizar aplicacdes financeiras, e ainda, assinando
isoladamente, endossar cheques de ordem de pagamento do pais ou do extenor, para deposito em conta
bancaria da Associacao. § 22. Para firmar instrumentos com 0 poder publico e contratos comerctais e/ou
financeiros, a Assoctacao devera ser representado por seu Oiretor·Presldente em coruunto com 0 Oiretor
Financeiro, ou por procuradores por eles nomeados, em conjunto ou separadamente, com poderes especiais,
com valores limites a serem definidos no texto de cada procuracao. E vedada a utilizat;ao da danormnacao
social para prestacao de avais ou fiancas de favor. Artigo 2611 0 Conselho Fiscal e 0 orgao fiscafizador da
Assodacao e sera composto de ate 03 (tres) membros efetivos e 01 (um) suplente, com mandato de 4 (quatro)
anos, indicados pela Assembleia Geral, podendo qualquer de seus membros ser reconduzido, sucessiva ou
alternadamente. § 111. 0 conselho fiscal se reunira ordinariamente uma vez por ana e, extraordinariamente,
por deliberacao propria ou quando convocado por qualquer um de seus membros, pela Diretoria ou pela
Assembleia Geral. §22. As dehberacoes do Conselho Fiscal deverao ser registradas nas atas de suas reumoes
Artigo 272 Compete ao Conselho fiscal as seguintes atribuicoes: Opinar sobre 0 relat6rio anual
circunstanciado, pernnente as ativrdades da Associacso e sua situat;ao econorruca, financerra e contabil,
fazendo constar de seu parecer intormacoes complementares que julgar necessanas ou uteis a deuberacao da
Diretoria. Opinar sobre 0 orcamento anual ou plurianual da Associacao enquanto aspectos da viabilidade
economlca e financeira, Examinar e emitir parecer sobre as demonstracoes financeiras da Assocla~ao e sobre
os demais dados concernentes a prestacso de contas e aos retatorios anuais podendo, para tanto e se julgar
necessarto, indicar a contratacao de auditoria externa. Recomendar a Diretoria da Associa~ao a adocao de
medidas corretivas que julgar conveniente; Encaminhar a Assembleia Geral seus pareceres de optnioes sobre
gestae financeira e patrimonial da Associacao: Zelar pela observancia dos princfpios de contabilidade e das
Normas Brasileiras de Contabilidade, na prestacao de contas e atos correlatos da Associacao Artigo 2SI! A
rernuneracao dos Diretores e dos fuoctonarlos da Associacao. assim como pagamento destinado aqueles
profrssionars que prestarn services especificos a entidade, deverao ser limitados aos valores pratlcados pelo
mercado, na reglao correspondente a sua area de atuacao. § 12. Somente poderao ser remunerados 05

Diretores que atuem efetivamente na gestao execunva: §20, A rernuneracao dos Dirctores sera fixada
anualmente pelo Conselho de Administracao, conforme Artigo 172. CAP(TULO IV • DA PUBLICIDADE DOS
ATOS DE PRESTA~O DE CONTAS Artigo 292 A Associacao rnantera orestacao de contas onde: Serao
observados os prindpios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Sera dada
publlcidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercicio fiscal, ao relat6rio de atividades e das
demonstracces financeiras da entidade, mclulndo-se as certldoes negativas de debitos junto ao INSS e ao
FGTS, colocando·se a dlsposic;ao para exame de qualquer cidadao; Sera realizada auditoria per auditores
externos independentes, quando da aplica~ao de eventuals recursos obtidos em funt;50 de celebrac;ao de
contratos com 0 Poder Publico, nos termos da leglsla«;ao competente; Serao observadas as determlna~6es do
paragrafo unico do art 70 da ConstltUl«;ao Federal, bem como 0 estabeleCido nas leglslat;oes municipals E

estaduais das regloes de atuac;ao da Associat;ao, em respeito a prestacao de conta~ de todos os recursos e
bens de origem publica por ele recebidos. Paragrafo Unlco: as prestac6es de contas anuals serao realizadas
sobre a totalidade das operacoes patrimonlais e resultados da Assoclac;ao, devendo ser Instruida com
seguintes documentos: relat6no anual de execu~ao de atlvldades; demonstra~o de resultado do exerCICIO;
balanco patrimonial, demonstrac;ao das origens e apilcat;oes de recursos; demonstri:lcao das muta~oes do
patrimonio social; notas explicativas das demonstrac;oes contabeis, caso necessario; ~, palecer e relatono de
auditoria nos termos da legisla~ao pertinente Artigo 302 0 controle interno sera mantldo de forma Que
permita 0 acompanhamento dOlexecucao orcamentaria, 0 conhecimento da compo~l~ao do patrimonlo a
determlnacao dos custos das atlvldades Ir:terpreta~ao dos resultados economicos e financeiros. CAPITULO V
- DO PATRIMONIO RENDIMENTOS E SUA APLlCAC;AO Artigo 312 Os recursos e 0 patnmonlO da Associat;ao
provem de contribUl~oes, doacoes, pa!rOCInIOS, contrata~oes, taxas de admlnlstra~ao e/ou captat;ao,
presta~ao de servl~os, legados e dlreltos a ele transfendos, de associados ou de tercelfOS, pessoas fisicas ou
juridicas de qualquer nacionalidade, publicas ou pnvadas, asslm como os recursos adqulfldos no exercicio da~
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atividades previstas neste estatuto social, rendimentos produzidos pelo patrirnonlo, parcerias, convenios,
term os de parceria e cotaboracao, subvencoes federais, estaduais e municipais e outras rendas eventuais.
Paragrafo Unico - Todos os bens e recursos serao obrigatoriamente aplicados nas finalidades para as quais a
Assoclacao se destina. CAPfTUlO VI - OASOISPOSI<;OESGERAISArtigo 3220 exercfcio social tera inlclo no dia
12 de janeiro e terrninara no dia 31 de dezembro de cada ana civil. Artigo 332 A Assoclacao e constitufda por
prazo indeterminado, competindo a Assembleia Geral juntamente com 0 Conselho de Adrninlstracao decidir
por sua extincso, nos termos deste estatuto e mediante 0 voto favoravel de pelo menos 2/3 (dois tercos) dos
associados efetivos presentes em Assembleia extraordinaria especialmente convocada para este fim.
Paragrafo unico: Na hip6tese de extincao da Assoctacso, a mesma Assembleia Geral estabelecera 0 modo de
liquidac;ao e a escolha do liquidante, e podera determinar a destinacao dos bens e patrlmonlo remanescentes
para outra associacao, conforme a lei e objetlvos prevlstos neste Estatuto. Artigo 342 0 presente estatuto
social, no to do ou parcialmente, somente podera ser alterado por deliberacao da maioria dos associados
efetivos presentes em Assembleia Geral Extraordlnarla especialmente convocada para este fim. A Assembleia
Geral Extraordlnaria s6 deliberara em primeira convocacao com a maioria absoluta dos associados presentes.
Artigo 352 Os casos omissos ou duvidosos no presente estatuto social serao resolvidos pelo Conselho de
Adminlstracao com recursos a Assembleia Geral. Artigo 362 A data da fundacao da Associacao dos Amigos do ,.L
Centro de Cultura Belo Horizonte fica sendo 04 de dezembro de 1999. Tendo side 0 presente estatuto ~
integralmente aprovado, por unanimidade dos presentes, deliberou-se por seu registro. Aprovou-se ainda,
em consonancia com 0 novo estatuto, a rnudanca do nome fantasia AMICUl T para INSTITUTOPERIFERICOe a
alteracao de sua sede para a Rua Formosa, 186 - casa 2 - Santa Tereza - Belo Horizonte/MG. Seguiu-se, entao,
a eleic;ao dos membros do Conselho de Administracao e indicacao do Conselho Fiscal para 0 quadrienio
2017/2021, com inkio de mandato no dia 18 de outubro de 2017 e vencimento do mandato em 18 de outubro
de 2021, Tendo sldo aprovado por unanimidade dos presentes: Conselho de Administra~ao: Jefferson da
Fonseca Coutinho, presidente; Sirlene Teixeira Magalhaes, vice-presidente; Thiago carlos Costa, 10
conselheiro; Conselho Fiscal: Renata de Castro Martins, Ruth Lea Amaral e Luis Gonzaga Goes. Nada mais
haven do a tratar, lavrou-se a presente ata, em forma de sumario (art.130 paragrafo 10 da lei 6404/76). Belo
Horizonte, 17 de utubro de 2017,
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ASSOCIAtyAO DOS AMIGOS DO CENTRO DE CULTURA BELO
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