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FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA

GABINETE Fundação Esporte. Arte e Cultura

Processo n° 020/2021

Termo de Fomento n° 001/2021

NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura, sr. Mateus Santiago

Caetano, no uso de suas atribuições e considerando o Relatório Preliminar da

Comissão Especial de Prestação de Contas de 02/02/2022, em cópia anexa,

NOTIFICA a ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA-ACIF

para que dê ciência, providencie os ajustes, justificativas necessárias e se

manifeste no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento desta

notificação.

Promova-se a Notificação juntamente com a devolução de todos os

documentos originais entregues para a prestação de contas em 28/01/2021.

mantidas e juntadas as cópias no presente processo.

Franca, 03 de fevereiro de 2022

Mateu^S^fíàQ^rCaetano

//
Diretor Presidente - FEAC

Recebido emô^/02/2022, às hs.

Nome:

RG/CPF:

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550-4® andar - Pq. Francal - Franca/SP - CEP: 14.403-125
'lèlefone: (16) 3711-9350/ E-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br/Site: www.feacfranca.sp.gov.br
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FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA
GABINETE Fundação Espofte. Arte e Cultura

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE FRANCA - ACIF

PARECER TÉCNICO: 01/2022

TERMO DE FOMENTO: 001/2021

PARCELA: ÚNICA

VALOR REPASSADO: R$ 960.000,00

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
FINAL

NUMERO DE PARCELAS: 01

DATA DO REPASSE: 02/12/2022

A Comissão Especial de Análise de Prestação de Contas das organizações da
sociedade civil, nomeada pela Portaria FEAC n° 017, de 08/11/2021, no uso de suas

atribuições e após análise preliminar sobre a regularidade formal dos documentos da
prestação de contas final apresentada pela ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE FRANCA - ACIF, relativas ao TERMO DE FOMENTO N° 001/2021,
apresenta e fundamenta o presente RELATÓRIO PRELIMINAR.

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do
Termo de Fomento n° 001/21, no valor de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil
reais) cujo objeto é a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada
à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, para execução do
PROJETO NATAL ILUMINADO 2021, nos termos da Lei Municipal n° 9.086, de
28/10/2021.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a
ausência de elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei r\°
13.019/2014) e do Termo de Fomento, bem como inconsistências e desconformidades

a saber:

01) Movimentação e Aplicação dos Recursos Públicos: a entidade apresentou cópias
de extratos mensais da conta corrente de sua titularidade sob o n° 500.846-8, Agência
6520-X, Banco do Brasil, indicada para o recebimento do crédito dos recursos

destinados, das quais se extrai que:

a) a conta apresentava saldo positivo no valor de R$ 1.037,05 em 30/11/2021, data
anterior ao crédito de R$ 960.000,00 em 02/12/2021, valor este que deverá ser
devidamente apurado e demonstrado no resultado final da movimentação dos
recursos;

b) constata-se a dedução de diversas tarifas bancárias (pacote de serviços, tarifa
adicional cheque compensado), as quais devem ser restituidas em sua
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totalidade, tendo em vista que não são aceitas despesas decorrentes de
cobranças de tarifas, taxas e manutenção de contas bancárias de qualquer
espécie (Art. 51, Lei 13.019/2014);

c) ficou demonstrada a movimentação dos recursos nesta conta corrente somente

através da emissão de cheques (cheque compensado ou cheque pago outra
agência), em desconformidade com o Art. 53 da Lei 13.019/2014 e do Inciso Xíl

da Cláusula Terceira do Termo de Fomento. Em que pese a vedação da utilização
deste expediente para saque ou quaisquer pagamentos, demonstra-se em alguns
casos a relação destes com o pagamento das despesas correlatas indicadas, o
que será analisado a depender dos esclarecimentos e justificativas solicitados.
Porém, em alguns casos, há lançamentos de cheques em valores sem correlação
de pagamento de despesa indicada especificamente, tal como o cheque de n°
260.743, no valor de R$ 444.146,00, compensado na data de 16/12/2021;

d) constata-se ainda que algumas notas e/ou boletos foram pagos mediante a
emissão de borderô de autorização de pagamento mediante débito na conta

corrente, porém, efetuado através de agência bancária SICOOB n° 4321, em

conta bancária divergente do Termo, evidenciando-se a transferência de recursos

para outra conta não indicada para a realização dos pagamentos.

2) Notas Fiscais Fora do Prazo de Vigência: foram apresentadas e lançadas notas
fiscais com datas de emissão anterior ao início da vigência do Termo de Fomento,
ou seja. 29/11/2021. Desta forma, manifestamos pela glosa das seguintes notas
fiscais;

DATA

DOCUMENTO
ESPECíRCAÇAO CNPJ/CPF CREDOR VALOR

DATA

PAGAMENTO

03/11/2021 nota fiscal 2974 24.986.438/0001-59 Tiago da Silva Santos ME 105.750,00 03/11/2021

03/11/2021 nota fiscal 2975 24.986.438/0001-59 Tiago da Silva Santos ME 113.250,00 03/11/2021

08/11/2021
nota fiscal

272818
02.597.900/0001-93

Franca Express Transp. Arma2en>.Pro
dutos em Gerai Ltda

2.031.68 30/11/2021

10/11/2021 nota fiscal 2995 24.986.438/0001-59 Tiago da Silva Santos ME 14.000,00 11/11/2021

12/11/2021 nota fiscal 3005 24.986.438/0001-59 Tiago da Silva Santos ME 79.380,00 16/11/2021

12/11/2021
nota físcal

273408
02 597.900/0001-93

Franca Express Transp. Arma2en>.Pro-
dutos em Geral Ltda

226,06 06/12/2021

12/11/2021 nota fiscal 2364 68.239.870/0001-51 Eletro H3 Engenharia e Com. Ltda 417,50 15/12/2021

16/11/2021 nota fiscal 3908 68.239.870/0001-51 Eletro H3 Engenharia e Com. Ltda 57.000,00 30/11/2021

16/11/2021 nota fiscal 3011 24.986.438/0001-59 Tiago da Silva Santos ME 2.520,00 17/11/2021

17/11/2021 nota fiscal 99 37.761.536/0001-30 Ana Caroline Dos Anjos Brando Moreira 46.000,00 30/11/2021

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550-49 andar-Pq. Prancal - Franca/SP - CEP: 14.403-125
Telefone: (16) 3711-9350 / E-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br/ Site: wvww.feacfranca.sp.gov.br



PREFEITURA

S^FMNCA
TRABALHOICOMPOCt-USSOCOf^ voei

FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA

GABINETE
Fundação Esporte, Arte e Cultura

17/11/2021
nota fiscal

763155
01.501.125/0001-68 R A Produtos Hidráulicos Ltda 514.00 15/12/2021

18/11/2021
nota fiscal

273758
02.597,900/0001-93

Franca Express Transp. Armazen>.Pro
dutos em Geral Ltda

779.66 13/12/2021

19/11/2021
nota fiscal

763732
01,501.125/0001-68 R A Produtos Hidráulicos Ltda 115.00 17/12/2021

19/11/2021
nota fiscal

378041
01,501,125/0001-68 R A Produtos Hidráulicos Ltda 1.639,00 17/12/2021

22/11/2021 nota fiscal 2376 68.239,870/0001-51 Eletro H3 Engenharia e Com. Ltda 684,00 20/12/2021

23/11/2021 nota fiscal 3920 68.239.870/0001-51 Eletro H3 Engenharia e Com, Ltda 800,00 07/12/2021

24/11/2021 nota fiscal 2595 04,609,416/0001-62 Eletrônica Imiãos Faria Ltda ME 320,00 10/12/2021

24/11/2021 nota fiscal 2379 68,239,870/0001-51 Eletro H3 Engenharia e Com. Ltda 510,00 15/12/2021

24/11/2021 nota fiscal 2378 68.239.870/0001-51 Eletro H3 Engenharia e Com. Ltda 600,00 15/12/2021

24/11/2021 nota fiscal 3921 68.239.870/0001-51 Eletro H3 Engenharia e Com. Ltda 150,00 15/12/2021

TOTAL 426.686.90

3) Preenchimento da Planilha RP10; o preenchimento da planilha deve observar as
orientações do Manual de Prestações de Contas Terceiro Setor, elaborado pela
Secretaria de Finanças, acessível através do link:
https://www.franca.sp.aov.br/Drefeitura/terceiro-setor . Os lançamentos no Anexo
RP10 Complementar devem observar as datas de emissão somente no exercício, ou
seja, separados nas duas demonstrações dos exercícios de 2021 e 2022.

4) Documentos da Prestação de Contas: os documentos devem ser apresentados
observando-se a ordem e formatação discriminadas no item 4.2.1 do Manual de
Prestações de Contas Terceiro Setor, acima indicado, além da observância das
cláusulas do Termo de Fomento.

Considerando o disposto na Cláusula Nona do Termo de Fomento, assim como
o Art. 70 da Lei 13.019/2014, esta Comissão submete o presente relatório preliminar á
Presidência da FEAC para que notifique e conceda o prazo de até 05 (cinco) dias úteis
para que a entidade providencie os ajustes e justificativas necessárias para o
prosseguimento da análise da prestação de contas.

Franca, 02 de fevereiro de 2022.

Maria Imaculada Figueiredo Alves

Membro da Comissão

Andersoh-Cãirneiro da Silva

Membro da Comissão

^2,
Renata de Paula Háddad Silveira

Membro da Comissão
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ACIF

Franca, 09 de fevereiro de 2022.

Diretor Presidente da FEAC

FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA

Oficio n""027/2022 ACIF

REF. :- Relatório Técnico de Análise de Prestação de Contas
Processo n° 020/2021 (Termo de fomento n" 001/2021)

Prezado Sr. Mateus Santiago Caetano,

Em resposta ao oficio em epígrafe, quanto ao requerimento para
a promoção de ajustes e justificativas necessárias referentes ao processo if
020/2021 {Termo de fomento n" 001/2021), esclarece a ACIF quanto aos pontos
abordados:

Da movimentação e aplicação dos recursos públicos

No Relatório Técnico há menção de que a ACIF apresentou
cópias de extratos mensais da conta corrente de sua titularidade junto ao
BANCO DO BRASIL e que, de tais documentos verifica-se que, à época, existia
um saldo bancário de R$ 1.037.05. valor que deverá ser apurado e demonstrado
no resultado final.

Sem prejuízo, destacou-se ainda a dedução de diversas tarifas
bancárias, as quais deverão ser restituidas.

Quanto ao tema. esclarece-se que, de fato, a conta bancária ora
utilizada, apresentava saldo positivo de R$ 1.037.05 e que tal montante foi
considerado quando da prestação de contas, conforme demonstrativo que
segue anexo, visto que esta é utilizada quando necessário pela entidade para
outros convênios.

Sem prejuízo, destaca-se que desse valor, de propriedade da
ACIF, é que foram deduzidas todas as tarifas bancárias incidentes na conta
em questão, na forma também detalhada no documento que segue anexo.

Assim e quanto ao lema, verifica-se que não houve qualquer
dano aos cofres públicos, vez que nenhum montante relacionado a qualquer
tarifa bancária foi incluído na respectiva prestação de contas. Vide Anexo-O 1.

Protocolo

lOlOTl^
Nome:

Fundaj>o^Pj/rle. Arte e Cuiti^ra



ACIF

Do cheque depositado, dos valores pagos em conta diversa e das notas
emitidas antes da vigência do Termo de Fomento

Ainda em relação a conta corrente acima mencionada, há o
apontamento quanto a um pagamento em cheque, no valor de R$ 444.146,00,
que estaria em desconformidade com a legislação.

No mais e no item "2", há o destaque para a emissão de notas
fiscais fora do prazo de vigência do Termo de Fomento.

Ambos os temas estão relacionados e, nesse ponto, cabe um
esclarecimento importante:

O Plano de Trabalho, que contemplou o projeto de decoração e
iluminação Natal Iluminado/Natal da Esperança 2021, foi entregue ao Município
em 10 de setembro, solicitando o prazo de 40 dias antecedentes à data então
prevista para entrega dos trabalhos (15/11/21).

Todos os serviços contemplavam o fornecimento de materiais
necessários para decoração e instalação das decorações, fornecimento de mão de
obra especializada e equipamentos para instalação, manutenção e retiradas das
iluminações ao término do período.

A entrega, então prevista para 15 de novembro, foi postergada
para o dia 28 do mesmo mês. vez que o projeto de lei apresentado foi
aprovado pela Câmara IMunícipal somente em 26 de outubro, dando à
operação menos de 15 dias úteis para a compra de materiais e instalação.

Assim e para que tudo estivesse pronto para a inauguração
no dia 28/11/2021, a ACIF arcou antecipadamente com os valores descritos
no cheque, aguardando, o repasse do montante advindo do Termo de
Fomento, que somente ocorreu no dia 02/12/2021.

Tudo isso se deu através de pagamentos realizados pela
ACIF Junto a fornecedores provenientes de sua conta corrente junto ao
SICOOB CREDACIF, daí a menção no Relatório Técnico quanto ao
pagamento de notas/boletos em conta diversa.

Fato é que a entidade antecipou, dos próprios cofres e sem
qualquer ônus a Municipalidade, o valor de RS 444.146,00.

O cheque em questão, também destacado no Relatório Técnico,
serviu somente para o ressarcimento do montante suportado pela entidade. Dessa
forma, assim que o valor previsto no termo foi repassado, o cheque foi emitido e
depositado na conta corrente da entidade junto ao SICOOB CREDACIF, em
forma de reembolso, nada além disso.



ACIF

Em tempo, destaca-se que o valor apontado na planilha
constante do Relatório Técnico está divergente, considerando que as notas
emitidas antecipadamente contemplavam naquela data o montante de R$
444.146,00, conforme planilha que segue no anexo-02, onde é demonstrado o
estorno de duas despesas que foram assumidas pela entidade, e que não
foram contempladas na prestação de contas. Valor este, que foi acrescido ao
saldo financeiro remanescente que será restituído à administração pública.

Em análise ainda mais apurada, verificar-se-á que os valores
se eqüivalem integralmente.

Quanto a emissão do cheque, que em tese estaria em
desconformidade com a legislação, explica-se:

O procedimento de pagamento da entidade {por questões
estatutárias e praxe operacional) envolve, sempre, a assinatura de dois
Diretores, que assinam concomiíantemente a autorização de despesa e o
respectivo cheque. Vide Anexo-03 - Estatuto Social.

E, dessa forma, foi feito em relação ao cheque emitido como
reembolso, ainda mais considerando o vultoso montante.

A emissão foi precedida de todo o cuidado e averiguação do
montante devido, exatamente para cumprir à risca o previsto entre as
partes.

No mais, não se verifica qualquer prejuízo, dano ou ônus aos
cofres públicos a emissão e compensação do título mencionado, aqui
devidamente j ustificado.

Quanto ao preenchimento da planilha e entrega de documentos,
destacados nos itens "3" e "4'*, se darão exatamente na forma apontada.

Por fim, espera a ACIF ter atendido de forma satisfatórios todos
os apontamentos arguidos e pede-se sigilo na publicidade dos extratos bancários
apresentados, por se tratar de documento de controle interno.

Entretanto, permanece à disposição para quaisquer outros
esclarecimentos que se fizerem nece^ários.

Atenciosam

Presíden



ANEXO • Tarifas Bancárias

Dt. Oocto Descrição Valor

01/12/2021 Saldo Inicial 1.037,05

10/12/2021 Tarifa: Pacote de Serviço -141,00

17/12/2021 Tarifa; Referente cheque compensado acima de 5 mil no dia 16/12/21 - taxa 0,11% s/ Cheque 260.743 -488,56

21/12/2021 Tarifa: Referente cheque compensado acima de 5 mil - 20/12/21 - taxa 0,11% s/cheque 850.088 -73.06

10/01/2022 Tarifa: Pacote de Serviço -156,00

21/01/2022 Tarifa: Ref. cheque compensado acima de 5 mií-20/01/22 - taxa 0,11% s / cheques 260.762 / 260.763 -84,18

10/02/2022 Saldo Final V 94,25



ANEXO - 2 • Movimentação dos Pagamentos Efetuados Antecipadamente com Recursos Próprios

Dl Docto Nr. Doto CNPJ Fornecedor Nome Fornecedor Valor da NF

03/11/2021 nota fiscal 2974 24.986.438/0001-59 Tiago da Silva Santos ME 105 750,00

03/11/2021 nota fiscal 2975 24 986 438/0001-59 Tiago da Silva Santos ME 113 250,00

08/11/2021 nota fiscal 272818 02.597 900/0001-93
Franca Express Transp Ann3zen> Produtos em Geral
Uda

2 031,68

10/11/2021 nota fiscal 2995 24,986 438/0001-59 Tiago da Silva Santos ME 14 000,00

12/11/2021 nota fiscal 273408 02.597.900/0001-93
Franca Express Transp. Armazen> Produtos em Geral
Ltda

226,06

12/11/2021 nota fiscal 3005 24 986 438/0001-59 Tiago da Silva Santos ME 79 380,00

16/11/2021 nota fiscal 3011 24.986 438/0001-59 Tiago da Silva Santos ME 2 520.00

17/11/2021 nota fiscal 99 37 761.536/0001-30 ANA CAROLINE DOS ANJOS BRANDO MOREIRA 46.000,00

17/11/2021 nota fiscal 763155 01 501 125/0001-68 R A Produtos Hidráulicos Ltda 514,00

18/11/2021 Comprovantes 01.501 125/0001-68
Reembolso Despesas Viagem para compra dos
cordões de led

859,10

18/11/2021 nota fiscal 273758 02 597.900/0001-93
Franca Express Transp. Armazen>. Produtos em Geral
Ltda

779.66

19/11/2021 nota fiscal 763732 01 501 125/0001-68 R A Produtos Hidráulicos Ltda 115,00

19/11/2021 nota fiscal 378041 01 501 125/0001-68 R A Produtos Hidráulicos Ltda 1 639,00

22/11/2021 nota fiscal 2376 68 239 870/0001-51 Eletro H3 Engenharia e Com Ltda 684,00

23/11/2021 nota fiscal 3920 68.239.870/0001-51 Etelro H3 Engenharia e Com Lida 800,00

24/11/2021 nota fiscal 2379 68.239.870/0001-51 Eletro H3 Engenhana e Com. Ltda 510,00

24/11/2021 nota fiscal 2378 68 239 870/0001-51 Eletro H3 Engenharia e Com Ltda 600,00

24/11/2021 nota fiscal 3921 68 239 870/0001-51 Eletro H3 Engenharia e Com Ltda 150,00

24/11/2021 nota fiscal 2364 68.239.870/0001-51 Eletro H3 Engenharia e Com. Ltda 417,50

24/11/2021 nota fiscal 2595 04 609 416/0001-62 Eletrônica irmãos Faria Ltda ME 320,00

30/11/2021 nota fiscal 3047 24.986.438/0001-59 Tiago da Silva Santos ME 16600,00

03/12/2021 nota fiscal 3930 68 239 870/0001-51 Eletro H3 Engenhara e Com Ltda 57 000.00

02/12/2021
Total dos Pagamentos Efetuados Antecipadamente até a data do Repasse da Vert» do

Convênio
444.146,00

02/12/2021 Repasse da verba do Convênio 960.000,00

16/12/2021 Transferência do Montante dos Pagamentos Efetuados Antecipadamente 444.146,00

20/12/2021 Estorno da nota fiscal 3047 Tiago da Silva Santos Me de 30/11/2021 •16.600,00

20/12/2021 Estorno do comprovante do reembolso da despesa de viagem para compra dos cordões de LED •859,10

02/12/2021
Total dos Pagamentos Efetuados Antecipadamente até a data do Repasse da Verba do

Convênio
426.686,90
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ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
FRANCA - ACIF

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DA ASSOCIAÇÃO. DA SEDÉ. DO FORO E DA MISSÃO

Art. 1 — A Associação do Comércio e Indústria de Franca, doravante denominada
ACIF^ fundada no dia 18 de setembro de 1944, é uma associação civil de fins não
econôrríicGs, com duração ilimitada e que tem como fmaltdades representar e
desenvolver seus associados, a susíentabilidade de seus negócios e a
comunidade.

Parágrafo Único - A sede e o foro da ACIF serão na cidade de Franca, Estado de
São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, n° 1511 - CEP 14400-490.

CAPÍTULO II - DO QUADRO SOCIAL È DA CONTRIBUIÇÃO

Art. 2° - O número de associados é ilimitado e sem restrição de foro ou domicilio e
o quadro social será constituído de:

I) pessoas jurídicas públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos e;
II) profissionais liberais, devida e legalmente regulamentados para o exercício de
suas funções.

associado fiça sujeito à contribuição, que será definida pela ACIF de
acordo com a sua categoria.

§ 2 — O Associado não poderá ter, simultaneamente, mais de um representante
nos Órgãos de Administração da ACIF.

§ 3 — Cada Associado deverá credenciar um de seus representantes legais para
ser seu representante junto à ACIF.

CAPÍTULO III - DA ADMISSÃO DE ASSOCIADOR

r ̂  admissão ao quadro social será automática, independente deautorização ou deliberação, desde que cumpridos os requisitos previstos nó
Capítulo II.

CAPÍTULO IV - DA SUSPENSÃO. DA EXCLUSÃO E DO

DESLIGAMENTO DE ASSOCIADOS
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Art. 4° - O Associado será suspenso, por determinação da Diretoria Executiva:

I) pela falta de pagamento de 3 (três) mensalidades seguidas, até que se torne
quite com a tesouraria;
II) quando contrariar, pela sua conduta, as finalidades da ACIF, com exceção dos
casos de exclusão descritos no artigo 5®.

Art. 5° - O Associado será excluído, por determinação do Conselho de
Administração:

I) por motivo de falência, até sua reabilitação legal;
II) pela falta de pagamento de 5 (cinco) mensalidades seguidas;
III) quando, por palavras e atos, agir de forma ofensiva ao bom nome da ACIF, de
seus órgãos e de qualquer de seus membros, em razão de atos por estes
praticados no desempenho de suas funções;
IV) quando infringir gravemente este Estatuto, os regulamentos internos e as
deliberações dos Órgãos de Administração.

§1^-0 Associado excluído por falta de pagamento, conforme alínea "11", poderá
reingressar na ACIF após a negociação integral dos débitos que motivaram a
exclusão e desde que cumpridas as exigências para a admissão na forma prevista
no Capítulo II.

§ 2® - Da determinação de exclusão do Associado, com fundamento nas alíneas
"lir e "IV", caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao Conselho Deliberativo, no
prazo de 1.5 (quinze) dias úteis.

Art. 6® - O pedido de desligamento é faculdade do Associado e será comunicado à
ACIF, ressalvado o direito desta em cobrar eventuais débitos existéntes, de que
natureza for, bem como efetivar as medidas necessárias para recebê-los.

CAPÍTULO V - DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

Art. 7° - São direitos dos Associados em pleno gozo de seus direitos:

I) participar das Assembléias Gerais e tomar parte nas suas discussões e
deliberações, observada a carènciá de 90 (noventa) dias da sua admissão no
quadro associativo; '
II) votar e ser - votado para todos os cargos e funções existentes, com
observância de todas as normas previstas neste Estatuto;
III) requérer, mediante justificativa assinada por pelo menos (1/5) um quinto dos
Associados, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária;
IV) freqüentar a séde social e utilizar-se, nas condições e modos estipulados pelo
Conselho de Administração, de todos os serviços e benefícios mantidos pela ACIF;
V) recorrer, ao Conselho Deliberativo, de qualquer penalidade que lhe tenha sido
imposta, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da respectiva ciência,
considerando-se interposto o recurso desde que protocolizado na Secretaria da
Presidência da ACIF;
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VI) propor ou sugerir, por escrito, aos Órgãos de Administração, qualquer medida
que julgar ,proveitosa para a ACIF e para os seus associados;
VI!) reclamar, por escrito, ao Conselho de Administração, a tomada de
providências sobre irregularidades verificadas nos setores administrativos;
VIII) sugerir a admissão de associados, desde que satisfaçam as exigências deste
Estatuto;

Parágrafo único - Os direitos associativos são intransmissíveis.

Art 8° — São deveres dos Associados:

I) exercer cargos e comissões em virtude de eleição ou nomeação;
II) observar e respeitar este Estatuto, o(s) Regulamentos Interno(s), as
deliberações dos órgãos da administração, as sentenças arbitrais e judiciais, as
regras e/ou regulamentos de convênios/parcerias firmados com terceiros. Inclusive
quanto ao pagamento e obrigações inerentes;
III) pagar pontualmente as suas contribuições e qualquer outro compromisso
assumido com a ACIF.

CAPÍTULO VI - DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 9° - A ACIF será administrada pelos seguintes órgãos;

I) Assembléia Geral;
II) Conselho Deliberativo;
III) Conselho de Administração;
IV) Conselho Fiscal;
V) Diretoria Executiva.

Art. 10 — Todos ps eleitos para os cargos dos Órgãos da Administração
desempenharão suas funções como pessoas fisicas, sendo que o Associado
constituído como pessoa jurídica deve indicar o seu representante legal como
credenciado a disputar a eleição.

Art. 11 - Perderá automaticamente o mandato o membro do Conselho Deliberativo,
do Conselho de Administração e do Conselho-Fiscal que, sem motivo justificado,
previamente comunicado às suas respectivas Presidências, deixar de comparecer
sucessivamente a duas reuniões, ordinárias ou extraordinárias.

Art. 12 — Os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal poderão ter seus mandatos cassados em caso de procedimento
que contrarie os princípios, finalidades, decoro e interesses da ACIF.

§ 1° - A cassação dos membros do Conselho de Administração é de competência
do Conselho Deliberativo, reunido em convocação específica, respeitado o
contraditório e a ampla defèsa, mediante quorum mínimo de 2/3 (dois terços) dos
seus membros e com decisão de, pelo mènos, 2/3 (dois terços) dos presentes.
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§ 2® - A cassação dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal é
de competência da Assembléia Geral, reunida em convocação especifica,
respeitado o contraditório e a ampla defesa, em primeira convocação com a
presença de um terço dos Associados e, em segunda convocação, meia hora após
a primeira, com qualquer número de Associados presentes, mediante aprovação de
no mínimo 2/3 (dois terços) dos presentes.

Art. 13 - Todos os Conselheiros terão direito a voto nos órgãos de que façam
parte, observadas as restrições previstas neste Estatuto. Em caso de empate na
votação, prevalecerá o voto do Presidente do.respectivo órgão.

CAPÍTULO Vil - DA ASSEMBLÉIA GERAL

ArL 14 - A Assembléia Geral terá sempre plenos poderes e será constituída de
todos os associados no inteiro gozo de seus direitos sociais.

Art. 15 - Compete privativamente à Assembléia Geral;

I) eleger os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;
II) alterar o Estatuto Social;
ill) deliberar sobre a extinção da ACIF e a conseqüente destinação de seu
patrimônio.

Art. 16 - A Assembléia Gera! reunir-se-á:

I) ORDINARIAMENTE: ' ,
a) Na primeira quinzena do mês de abril, a cada quatro anos, para eleição e

posse dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;
b) quando houver renúncia coletiva do Conselho Deliberativo,, para a eleição do

novo Conselho Deliberativo, que completará p mandato vigente;
c) quando o Conselho Deliberativo estiver com menos de 25 (vinte e cinco)

membros e houver sido esgotado o quadro de suplentes para preenchimento da
vaga;

§ 1® ~ A Assembléia Geral Ordinária funcionará com qualquer número de
associados, mediante uma convocação com, nò mínimo, dez dias de antecedência;

§ 2® - A Assembléia Geral Ordinária poderá discutir e votar matérias de interesse
geral desde que não impliquem na reforma do Estatuto, constando, na ordem do
dia, como "outros assuntos de interesse'gerar'.

II) extraordinariamente-
a) quando especialmente convocada pelo Conselho de Administração ou pelo

Conselho Deliberativo, para discussão de assuntos cuja deliberação não esteja
prevista neste Estatuto;

b) a pedido do Conselho Fiscal, para dirimir dúvidas financeiras, em última
instância, uma vez esgotadas; as possibilidades junto ao Conselho de
Administração e ao Conselho Deliberativo;
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c) sempre que necessário ou mediante convocação de, no mínimo, 1/5 (um
quinto) dos Associados, para apreciação de assunto especificado em edital de
convocação e que não tenha sido considerado pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Conselho Deliberativo.

17 —A Assembléia Geral reunir-se-á quando:

I) nas hipóteses fixadas por este Estatuto Social;
II) convocada pelo Presidente do Conselho de Administração;
líl) convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo:
IV) convocada mediante o número mínimo de 1/5 (um quinto) dos Associados para
a apreciação de assunto especificado no edital de convocação e que não tenha sido
considerado pelo Conselho Deliberativo ou pelo Conselho de Administração. Neste
caso a própria Assembléia elegerá o seu Presidente;
V) convocadas mediante!a totalidade dos membros, titulares e suplentes do
Conselho Fiscal;

§ 1° — A Assembléia ocorrerá, em primeira convocação, com a presença de um térço
dos Associados e, em segunda convocação, meia hora após a primeira, com
qualquer número de Associados presentes, i

§ 2 — A aferição do quótvm será feita pelo registro de associados existentes.

Art. 18 — A convocação dá Assembléia Geral será feita por edital, publicado,
preferencialmente, em jornal/informativo local, em meio físico ou digital e afixado na
sede da ACIF. com antecedência.minima de 10 (dez) dias.

7 ̂ mesa da Assembléia Geral será constituída por um Presidente e umSecretário, escolhidos pelos presentes, após haver sido aberta pelo Presidente que
a convocou.

§ 1° - O Presidente assim escolhido declarará instalada a Assembléia Geral;

§ 2° - Nos dias de eleições deverão compor a mesa mais dois escrutinadores,
escolhidos pelo Presidente da; Assembléia Geral, com a função de fiscalizar á
votação e apurar o resultado das eleições.

Art. 20 - A Assembléia Geral ipoderá optar por votação nominal, secreta ou por
aclamação. '• i

]  ! [
§ 1 — O processo de votação 'será determinado pela maioria dos associados
presentes e, em caso de empat^, terá voto o Presidente da Assembléia Geral.

'  j I
§ 2 — Os Associados constituídos como pessoas jurídicas exercerão o direito de
voto por intermédio de um de Jseus sócios ou representante legal, mediante
credenciamento prévio junto à Secrètaria da Presidência da ACIF

■  ■ t i

§ 3° - Não é permitido o voto por procuração ou por correspondência.
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Art. 21 As atas da Assembléia Geral serão lavradas pelo Secretário, em livro
próprio, em meio físico ou digital, e assinadas pelo Presidente.

Art. 22 — Os membros dos Órgãos de Administração não poderão votar em
assuntos que lhes digam respeito.

CAPÍTULO VIII - DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 23 - O Conselho Deliberativo é constituído de 31 (trinta e um) membros e 10
(dez) suplentes, representando proporcionalmente os setores empresariais
associados, todos eleitos pela Assembléia Geral.

§ 1 — Os membros dp Conselho Deliberativo deverão contar, no mínimo, com
quatro anos de efetividade no quadro social,

§ 2" - Os Conselheiros '.que assumirem cargos no Conselho de Administração,
respeitado o limite de 3 (três) membros, serão automaticamente licenciados do
Conselho Deliberativo durante o prazo em que exercerem esses cargos.

Art. 24 - O Conselho Deliberativo terá os seguintes cargos: Presidente, Vice-
Presidente, Primeiro Secretário :e Segundo Secretário.

Parágrafo único - O Presidente do Conselho Deliberativo será eleito na primeira
reunião, pelos seus pares, e escolherá o Více-Presidente e os dois Secretários que
formarão a sua administração.

Art. 25 — O mandato do Conselho Deliberativo é de quatro anos, com direito a duas
reeleições Consecutivas, sendo obrigatória a renovação de 1/3 (um terço), no
mínimo, de seu quadro.

Art. 26 - O Conselho Deliberativo,representa a vontade dos associados da ACIF e
tem poder de decisão dentro dá esfera de ação que lhe é conferida por este
Estatuto. ';

Parágrafo único — São privativas do Conselho Deliberativo e do Conselho de
Administração as decisões quanto ao posicionamento da ACIF referentes a fatos
novos de alta relevância econômico-social junto, aos Associados.

Art. 27 — Compete ao Conselho Deliberativo:

I) eleger e empossar seu Presidente, permitida somente uma reeleição*
II) eleger e empossar o Conselho de Administração;
Ni) julgar as contas prestadas trimestralmente pelo Conselho de Administração
após exame e parecer do Conselho Fiscal;
IV) aprovar a contratação de Auditoria Externa;
V) aprovar até o dia vinte de dezembro a proposta do orçamento do ano social
seguinte, a ser apresentado pelo Conselho de Administração
VI) convocar a Assembléia Geral;-'
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VII) aprovar, em primeira instância, qualquer alteração Estatutária;
VIII) julgar, em grau de recurso, os atos do Conselho de Administração;
IX) advertir, suspender e cassar membro(s) do Conselho de Administração que
afete(m) moral ou materialmente a ACIF;
X) advertir, suspender e propor a cassação, à Assembléia Geral, de membro(s) do
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal que afete(m) morai ou materialmente a
ACIF;

XI) aprovar o valor das contribuições dos associados em suas respectivas
categorias, a ser proposto pelo Conselho de Administração;
XII) aprovar transações patrimoniais extraordinárias ao orçamento acima de cem
salários mínimos;
XIII) inquirir e sindicar o diretor e os gestores, conselheiros e membros do Conselho
Fiscal para apurar a veracidade de faltas e irregularidades de que venha a ter
conhecimento;
XIV) propor e aprovar a concessão de "Membro Honorário da ACIF"
XV) Aprovar, por solicitação do Conseiho de Administração, eventual renúncia a direitos,
alienação, hipoteca, penhor, ou qualquer outra forma de ônus dos bens da ACIF;
XVI) deliberar, sobre os casos omissos neste Estatuto.

Art. 28 — Por proposta de membro do Conselho Deliberativo e aprovação da
maioria de seus membros, em
"Membro Honorário da ACIF" a
gestão da entidade.

votação secreta, poderá ser conferido título de
pessoas de destaque na comunidade e/ou na

§ 1° - Tal homenagem somente será conferida a pessoas que não mais ocupem
quaisquer cargos na ACIF no momento da proposta.

§ 2 — O Presidente do Conselho Deliberativo e do Conseiho de Administração
poderão convidar os Membros Honorários para opinarem sobre assuntos de
relevância reconhecida.

Art. 29 — O Conselho Deliberativo reunir-se-á, por convocação escrita de seu
Presidente (em meio físico ou digital), da qual constará a ordem do dia:

I) ordinariamente-
a) anualmente, na segunda quinzena do mês de março, para apreciar e julgar

o relatório anual da ACIF, apresentado pelo Conselho de Administração;
b) bienalmente, eleger, na primeifaiquinzena do mês de abril, o Conselho de

Administração; ; ; ̂
c) bienalmente, na segunda | quinzena do mês de abril, para empossar o

Conselho de Administração; '. f
d) bienalmente, na segundaiquinzena do mês de abril para eleger e empossar

seu Presidente;
e) trimestralmente, para apreciação das demonstrações financeiras e parecer

do Conselho Fiscal; ^
f) eleger novos membros jdo Conselho de Administração, no intuito de

completar o mandato vigente,'! quando este se achar reduzido a 5 (cinco)
membros; j ,:,
II) EXTRAORDINARIAMENTE'^'

. i I ■
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a) sempre que for convocado pelo seu Presidente para tratar de assuntos da
sua competência:

b) por solicitação do Presidente do Conselho de Administração para tratar de
assuntos de interesse da ACIF.

Art. 30 - Para as reuniões ordinárias ou extraordinárias, que poderão ser
realizadas de forma presencial, virtual ou híbrida, a convocação deverá ser feita a
cada conselheiro, com antecedência de 5 (cinco) dias, por escrito (por meio físico
ou digital), mediante comprovante de entrega.

§ 1° - O Conselho Deliberativo só poderá reunir-se e deliberar com a presença de
no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros.

§ 2 - As resoluções do Conselho Deliberativo serão tomadas pela maioria simples
dos votos de seus membros presentes.

§ 3 — Deixarão de ser computadas as presenças dos conselheiros que se retirarem
antes da deliberação do plenário.

Art. 31 - Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:

I) convocar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo e abrir a Assembléia
Geral quando por ele convocada; .
II) resolver qualquer assunto urgente e de solução Inadiável da competência do
Conselho Deliberativo, submetendo à ratificação pelos demais membros em sua
primeira reunião;
III) rubricar os livros do Conselho e da Assembléia Geral;
IV) assinar, com o Secretário, a correspondência do Conselho;
V) convocar os suplentes do Conselho Deliberativo para o preenchimento de
vagas, quando houver necessidade; ,
VI) proferir voto de desempate.

,  I

Parágrafo único - Compete ao VÍce-Presidente;do Conselho Deliberativo substituir
O Presidente do Conselho Deliberativo em suas faltas ou impedimentos.

r' ,

Art. 32 - Compete ao Primeiro Secretário:
♦ {

I) lavrar as atas das reuniões doÇonselho;
II) fiscalizar a regularidade da votação nas eleições do Conselho Deliberativo-
III) substituir o Vice-Presidente dq.Conselho em suas faltas ou Impedimentos.'

Parágrafo único - Compete ao segundo Secretário auxiliar o primeiro Secretário
em suas tarefas e substitui-lo em suas faltas ou impedimentos.

CAPÍTULO IX - DO CONSELHO DE ADIWINI.STRAnÃn

Art. 33 - A ACIF será administrada por um Conselho de Administração constituído
por 9 (nove) membros eleitos pelo Conselho Deliberativo representando os setores
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empresarias da entidade.

§ 1 Dentre os membros, obrigatoriamente deve haver um representante do
comércio, um da Indústria e um do setor de serviços.

§ 2" - O Conselho de Administração terá os seguintes cargos: um Presidente um
Vlce-Presidente e dois Secretários.

§ ̂ ~ OS cargos dè Presidente e de Vice-Presidente são exigidos, no mínimo,
cinco anos. de efetivação associativa, além de ambos terem participado
anteriormente como membro ;do Conselho Deliberativo, do Conselho de
Administração ou do Conselho Fiscal.

Art. 34 - O mandato dos membros do Conselho de Administração será de dois
anos, com direito a duas reeleições, sendo obrigatória a renovação de 1/3 (um
terço), no mínimo, de seu quadro."

Parágrafo único - O mandato do Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de
Administração será de dois anos com direito a uma reeleição.

Art. 35 — Compete ao Conselho de Administração:
,  I

I) decidir sobre a admissão, suspensão e exclusão de associados, nos termos
deste Estatuto; •• ■

II) submeter as propostas de alterações ou reformas estatutárias à deliberação do
Conselho Deliberativo; ' |
III) contratar, empossar e demitiria Diretoria Executiva;
IV) definir a remuneração e avaliar o desempenho da Diretoria Executiva da
associação, aprovar o plano de cargos e saiáriós.
V) julgar as contas prestadas mensalmente pela Diretoria Executiva;
VI) propor as contribuições doè. Associados [dentro das respectivas categorias,
pára aprovação do Conselho Deliberativo; :
VII) aprovar transações patrimoniais extraordinárias ao orçamento previamente
aprovado (até o limite de cem salários mínimos); •
Vlil) selecionar e contratar a 'auditoria externa, aprovada pelo Conselho Fiscal;
IX) definir metas anuais para que a Diretoria Executiva elabore o orçamento do
ano social seguinte; ' ! j [ '
X) analisar o orçamento do anò^social seguinte;
XI) submeter ao Conselho Deliberativo a aprovação do orçamento do ano social
seguinte; L ;
XII) deliberar a participação eni,outras entidades ou sociedade, desde que dentro
dos fins sociais da entidade e sem'qualquer distribuição de lucro a quem quer que
seja, com critérios aprovados pelo; Conselho Deliberativo, após proposta enviada
pela Diretoria Executiva. [i
XIII) assegurar o cumprimento dos fins sociais da associação e orientar o executivo
principal no sentido de garantir o''cumprimentò dos objetivos estratégicos alinhados
a essa finalidade; i •
XIV)definir os objetivos estratégicos alinhados á missão e às finalidades
institucionais; ,
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XV) orientar o processo sucessório dos executivos:
XVI) apoiar, supervisionar e julgar a Diretoria Executiva;
XVII) assegurar que seus recursos financeiros tenham o rendimento condizente
com perfil de risco adequado, que os recursos sejam gerenciados com eficiência,
monitorando a gestão patrimonial dos ativos da Associação e aprovando a proposta
orçamentária realizada pelos gestores;
XVIII)assegurar a existência de um sistema de governança atuante e a adoção das
melhores práticas disponíveis;
XIX) propor ao Conselho Deliberativo, eventual renúncia a direitos, alienação,
hipoteca, penhor, ou qualquer outra forma de ônus dos bens da ACIF;
XX) avaliar seu próprio desempenho, realizando, periodicamente, processo de
avaliação de funcionamento e de desempenho de seus integrantes,

Art. 36 — Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

I) representar ou fazer-se representar, por meio de diretores especialmente
designados, nas solenidades para as quais a ACIF seja convidada a participar;
II) representar a ACIF. ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todos os atos
em que ela tiver que se manifestar, podendo outorgar procuração, se julgar necessário,
sempre com fim especifico;
III) autorizar, fisica ou eletronicamente, os pagamentos e assinar cheques e títulos
de crédito:

IV) autorizar expressamente, dada a conveniência e oportunidade, que o Diretor
Superintendente assine documentos exclusivamente relacionados aos serviços
prestados pela ACIF aos seus associados, tais como contratos, termos de parceria e
outros correlates;
V) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;
VI) rubricar os livros do Conselho de Administração;
VII) assinar, com o Secretário, a correspondência do Conselho de Administração;
VIU) proferir voto de desempate.

Parágrafo único - Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Administração
substituir o Presidente do Conselho de Administração em suas faltas ou
impedimentos.

Art 37 - Compete ao Primeiro e ao Segundo Secretários;

I) lavrar as atas das reuniões do Conselho de Administração;
li) dirigir, superintender e assinar com o Presidente a correspondência do
Conselho de Administração;
III) substituir o Vice-Presidente do Conselho em suas faltas ou impedimentos

Parágrafo único - Compete ao Segundo Secretário auxiliar o primeiro Secretário
em suas tarefas e substitui-lo em suas faltas ou impedimentos.

Art 38 - Na ausência, Impedimento ou vacância do Presidente do Conselho de
Administração assumirá o cargo o Vice-Presidente.

§ 1' - Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e do Vice-Presidente,

10
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assumirá o cargo de Presidente o Primeiro Secretário, provisoriamente.

§ 2® - Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e do Vice-PresIdente, na
primeira metade do mandato, o Conselho Deliberativo realizará nova eleição para o
Conselho de Administração completar o mandato vigente.

§ 3® - Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e do Vice-Presidente, na
segunda metade do mandato, assumirá o cargo de Presidente o Primeiro
Secretário e o de Vice-Presidente o Segundo Secretário, sendo nomeados novos
secretários pelo Conselho de Administração.

Art. 39-0 Conselho de Administração reunir-se-á, de forma presencial, virtual ou
híbrida, por convocação escrita de seu Presidente a cada Conselheiro (por meio
físico ou digital), da qual constará a ordem do dia, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis, mediante comprovação de entrega:

I) ORDINARIAMENTE:
a) mensalmente, para discussão de assuntos estratégicos que envolva a ACIF
no âmbito do Conselho de Administração; ^
b) mensalmente, julgares contas prestadas^pela Diretoria Executiva;

II) EXTRAORDINARIAMENTE:
a) sempre que for convocado pelo seu Presidente para tratar de assuntos da

sua competência e de assuntos do interesse da ACIF.

t

§ 1® - O Conselho de Administração reunír-se-á, ordinariamente, com o quorum
mínimo de cinco membros, pelo menos uma vez por mês e extraordinariamente
sempre que for necessário, devendo o Prirneiro Secretário lavrar as atas de todas

as reuniões e assiná-las junto com o Presidente, de forma física ou digital.

§ 2® - As resoluções do Conselho de Adminjstraçâo serão tomadas pela maioria
simples dos votos de seus membros presentes. Em caso de empate na votação, o
Presidente proferirá voto de desempate. ^

§ 3® - Deixarão de ser computadas as presenças dos Conselheiros que se
retirarem antes da deliberação. í

CAPITULO X - DO CONSELHO FISCAL
'VÍM

Art. 40 O Conselho Fiscal será constituído, de três membros efetivos e de três

suplentes, sendo eles eleitos-.ijuntamentej com os membros do Conselho
Deliberativo. • ' < •

§ 1® - O mandato do Conselho, Fiscal é de quatro anos, com direito a duas
reeleições, sendo obrigatória a renovação de 1/3 (um terço), no mínimo, dos seus
membros em cada nova eleição.:^ ' |

§ 2® - Os membros do Conselho Fiscal não devem exercer nenhuma outra função
na ACIF, nem devem ter relações comerciais,- ser cônjuge ou parente de primeiro

i  ' I

;■; [ 11
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grau de funcionário da área administrativa/financeira, membro do Conselho de
Administração ou da Diretoria Executiva.

§ 3® - O Conselho Fiscal em sua primeira reunião escolherá um dos seus membros
como Coordenador.

§ 4® - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, de forma presencial, virtual
ou híbrida, a cada 3 (três) meses |para tratar de assuntos de sua competência e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Coordenador.

§ 5® - Pelo menos 2/3 (dois terços) do Conselho Fiscal deverá ter graduação ou
pós graduação em Ciências Cpntábeis ou cursos correlates, sendo que eventual
sucessão, a que título for, deverá sempre respeitar esse critério.

§ 6® - Havendo vaga no Conselho Fiscal por impedimento ou vacância caberá ao
Conselho Deliberativo a convocação de suplentes.

Art 41 - Compete ao Conselho Fiscal:

I) eleger e empossar seu Coordenador, permitida a reeleição;
II) examinar e emitir parecer nos balancetes trimestrais apresentados pelo
Conselho de Administração, pafá orientação do Conselho Deliberativo;
III) examinar e emitir parecer no balanço ànuãl apresentado pelo Conselho de
Administração, para orientação do'Conselho Deliberativo;
IV) convocar a Assembléia geral quando julgar necessário, na forma deste
Estatuto Social; :
V) Fiscalizar todo movimento ecònômico-financeiro da ACIF e sugerir medidas de
ordem técnica, quando julgar conyeniente;
VI) Comparecer às reuniões dò Conselho de Administração e do Conselho
Deliberativo, quando convocado] tomando parte apenas nas discussões;
VI!) Informar ao Conselho Deliberativo e requerer sua convocação se necessário,
quando certificar-se de qualquer ato arbitrário da Diretoria Executiva ou do
Conselho de Administração, corn relação às questões financeiras;
Vlíl) Indicar ao Conselho de Administração a auditoria externa selecionada e
aprovada.

§ 1® - Os.pareceres do Conselho Fiscal deverão constar de livro próprio, em modo
físico ou digital. I

§ 2® — A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal, por atos relacionados
ao cumprimento dos seus deyeres, obedecerá ás mesmas regras que definem a
responsabilidade dos demais membros dos Órgãos de Administração.

CAPÍTULO XI 4^ DA DIREtORIA EXECUTIVA

Art. 42- A ACIF será administrada por uma Diretoria Executiva constituída por um
Diretor Superintendente, um Gestor de Negócios e um Gestor Administrativo
Financeiro, todos contratados pelo Conselho de Administração.

12
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§ 1® - Deverão ser observados pelo Conselho de Administração, nos atos de
escolha e contratação da Diretoria Executiva, a capacidade profissional, o notório
conhecimento e a especialização nas respectivas áreas de contato em que esses
administradores irão atuar, devidamente observados na descrição de caraos da
ACIF ^

§ 2® - São outros requisitos para admissão ou contratação:

I) ser graduado em curso superior; e
II) ter exercido funções gerenciais em associações, empresas privadas ou outras
organizações

Art. 43- A Diretoria Executiva tem poderes para praticar todos os atos de gestão
concernentes com as finalidades da ACIF, não podendo, entretanto, renunciar a
direitos, alienar, hipotecar, empenhar, ou, por qualquer forma, onerar os bens da
ACIF. o que deverá ser proposto ao Conselho de Administração e aprovado pelo
Conselho Deliberativo.

Parágrafo único — Toda autorização, física ou eletrônica, de pagamentos,
assinaturas de cheques e títulos de crédito deverão ser feitas pelo Diretor
Superintendente ou pelo Gestor Administrativo Financeiro sempre em conjunto com
o Presidente ou o VIce-Presidente do Conselho de Administração.

Art 44- Compete á Diretoria Executiva:

I) cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o regimento interno, se houver, e todas
as deliberações tomadas em reuniões do Conselho de Administração, do Conselho
Deliberativo e da Assembléia Geral:
II) executar as deliberações do Conselho de Administração sobre a admissão,
suspensão e exclusão de associados, nos termos deste Estatuto;
III) elaborar regulamentos internos com o referendo do Conselho de
Administração:
IV) elaborar a proposta de contribuições dos Associados e suas respectivas
categorias, a ser encaminhada ao Conselho de Administração, que submeterá a
aprovação do Conselho Deliberativo.
V) elaborar a proposta do orçamento do ano social seguinte, para validação do
Conselho de Administração e aprovação do Conselho Deliberativo;
VI) criar, extinguir e modificar departamentos e setores de atividades:
VII) prestar contas mensalmente ao Conselho de Administração;
VIII) aprovar transações patrimoniais extraordinárias ao orçamento previamente
aprovado, de até 20 (vinte) salários mínimos por mês. utilizando o fluxo financeiro
da ACIF.

Art. 45- Compete ao Diretor Superintendente:

I) submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e
orçamento anuais, planos de investimentos e novos programas de expansão da
ACIF, promovendo a sua execução nos termos aprovados;
II) formular as estratégias e diretrizes operacionais da ACIF. bem como

13



ii;uuunt7!u rKUiuuixflyu» Ntuismwü t r

iSíÀNFf^O B KICSOFIU^ SOB. N. 744^7 I

estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembléia Geral e
do Conselho Deliberativo, com a participação dos demais Diretores:
III) exercer a supervisão de todas as atividades da ACIF, imprímindo-lhes a
orientação mais adequada aos objetivos sociais;
IV) coordenar e superintender as atividades da Diretoria Executiva:
V) deliberar sobre a contratação e demissão de funcionários:
VI) assinar, desde que autorizado expressamente pelo Presidente do Conselho de
Administração, documentos exclusivamente relacionados aos serviços prestados pela
ACIF aos seus associados, tais como contratos, termos de parceria e outros correlates;
VII) autorizar, física ou eletronicamente, os pagamentos e assinar cheques e títulos
de crédito, sempre em conjunto com o Presidente ou o Vice-Presidente do Conselho
de Administração;
VIU) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de
Administração.

Art. 46 - Compete ao Gestor Administrativo Financeiro:

I) gerenciar e responder pelo controle orçamentário da ACIF:
II) autorizar, fisica ou eletronicamente, os pagamentos e assinar cheques e títulos
de crédito, sempre em conjunto com o Presidente ou o Vice-Presidente do
Conselho de Administração;
III) supervisionar as atividades administrativas e financeiras, inclusive as relativas
ao patrimônio da associação, aos investimentos, à auditoria financeira e a guarda
de documentos e livros;
IV) prover informações financeiras, gerenciais e contábeis ao Conselho de
Administração;
V) responder pelo controle de fluxo de caixa, aplicações financeiras e
investimentos da ACIF:
VI) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Diretor
Superintendente.

Art 47 - Compete ao Gestor de Negócios:

I) desenvolver o planejamento estratégico comercial da ACIF;
II) responsabilizar-se pela gestão da equipe comercial, desenvolver e implementar
um modelo de atuação na área:
III) coordenar as estratégias de marketing e as campanhas publicitárias:
IV) coordenar os canais de comunicação com os associados da ACIF;
V) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Diretor
Superintendente.

Art. 48 - A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a
cada mês para tratar de assuntos de sua competência e, extraordinariamente,
sempre que convocada pelo Diretor Superintendente.

CAPÍTULO XII - DA AUDITORIA EXTERNA

Art 49 - É obrigatória a contratação de auditoria externa, selecionada e aprovada
pelo Conselho Fiscal, a qual será exclusivamente efetuada por empresa idônea e

14
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independente, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com
periodicidade anual.

Parágrafo único — No máximo a cada 3 (três) anos, é obrigatória a troca da
empresa prestadora do serviço de auditoria externa.

CAPÍTULO XIII DA CONTROLADORIÁ E DO COMPLIANCF

Art. 50 - A Controladoria e o CompHance, de .caráter facultativo, sâo subordinados
ao Conselho de Administração, sendo responsáveis por prestar assessoramento e
reporte direto a este Órgão.

Parágrafo único - 0(s) responsável(is) pela Controladoria e CompHance da
Associação^ será(ão) contratado(s) ou ,destituido(s) pelo Conselho de
Administração, podendo ser pessoa{s) física(s) ou jundica(s) com notório
conhecimento na área.

Art. 51 - Compete á Controladoria;
!  , j;I) analisar relatórios, elaborar 'cenários,; realizar estudos, levantar, gerar e

elaborar Informações relevantes para auxiliar na tomada de decisão e definição de
estratégias da ACIF, garantindo que todas • as políticas e diretrizes sejam
cumpridas; ^ ''j
II) realizar estudos de viabilidade de investibientos em novas, estruturas, novos
negócios, dentre outros investirneritos, e submèfê-los à apreciação do Conselho de
Administração com o objetivo de suportar a tomada dedecisões;
III) liderar a elaboração do orçamento e dp planejamento financeiro/investimento;
IV) reanzar a gestão orçamentáriá da ACIF; acompanhando mensalmente sua
realização, identificando os desvios do orçadó'e suas justificativas;
V) participar das reuniões da Diretoria ̂ Executiva e do Conselho de Administração,
quando convidado, para auxiliar pa.tómada de^decisões e definição de estratégias,
visando ao desenvolvimento,; otirhizáção dé .resultados, geração de valor è
sustentabilidade da ACIF; . j í; ^
VI) submeter à apreciação do';GpnseIho de Kdministração análise crítica sobré o
desempenho da Associação,rrapresentàndó ' as demonstrações financeiras
contábejs e indicadores; ; -.1 i :
VII) interpretar e analisar criticamente ■ os « .relatórios financeiros, contábeis
gerenciais da ACIF; i , '' j ' j ' "
Vlli) acompanhar e auxiliar ó trabalho da Auditoria Externa;
IX) mapear e realizar a gestãpjdõs riscos fináhceiros e submeter à apreciação e
aprovação do Conselho de Administração; ' ' /X) realizar o planejamento, monitoramento e controle de informações das diversas
areas da empresa, garantindo :o:cumprimento; das normas, diretrizes, políticas e
legislação. ! - .i - • f

Art. 52 Compete ao CompHarícê:r^,

I) executar auditagens .de natureza administrativa, patrimonial e operacional no
âmbito da ACIF e apresentar seus^esultados ào^Gònselho de Administração-
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II) relacionar-se com os órgãos afins do Governo, de acordo com a legislação e
orientações técnicas deles emanadas e executar outras atividades compatíveis com
sua competência;
III) fornecer aos administradores da ACIF informações sobre o desempenho e a
eficacia de suas atividades;
IV) realizar a divulgação e treinamentos periódicos sobre os manuais de
Compliance para todos da ACIF, inclusive para prestadores de serviços
terceirizados relevantes; '
V) propor medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados e submeter à
aprovação do Conselho de Administração;
VI) identificar e avaliar riscos de Compliance e apresentar seus resultados ao
Conselho de Administração;
VII) elaborar, revisar e aprimorar manuais de Compliance, como o Código de Ética
e Conduta, e submeter à apro\/ação' do Conselho de Administração para a
aphcaçao juntamente à Controládoria e à. Diretoria Executiva;
VIII)criar e gerir o canal de denúncias ,da ACIF, que possibilite o recebimento de
denuncias internas e externas relátlvasiao descumprimento do Código de Ética e
Conduta e dos demais manuais de Compliance:
IX) elaborar mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação
a pessoa que utilize o canal de denúncias

t

;  i

CAPÍTULO XIV - DAS ÈLEICQFS
■  ' i 'Ij

Art. 53 - As eleições do Conselho,iDelIberativo e do Conselho Fiscal serão feitas a
cada quatro anos, em Assembléia tóeral, na primeira quinzena do mês de abril nos
termos do capítulo VII deste-Estátuto.

'I H

.PParagrafo único - Na segunda qj|iinzena dò mês de abril seguinte à data de sua
eleição, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal se reunirão para eleger e
empossar seu Presidente e Coordenador, respectivamente.

;  'I
Art. 54-As eleições do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal serão feitas em
Assembléia Geral, por voto secreto em' cédulas impressas ou por outro meio
adequado, que assegure a inviolabilidade; do-sufrágio, não sendo válidos os votos
que estiverem em desacordo com os requisitos previstos neste Estatuto

'  I li§ 1 — As eleições do Conselho; Deliberativo e dó Conselho Fiscal serão feitas
através de chapas completas, íprotocoladaó^ e registradas na Secretaria da
Presidencta do Conselho de Administração; da ;aCIF, mediante pedido assinado
pelos candidatos, corri antecedência de 5 (ciricó) dias úteis da data da Assembléia
Geral. i i- P

. ni ' i;§ 2 Será considerada eleita ;a'chapa que obtiver maior número de votos. Em
caso de empate obseryar-se-á a ordem cronológica do registro.

eleições dos.membròl do Conseího de Administração serão feitas a
cada 2 (dois) anos, em reunião òrdínária .dp [Conselho Deliberativo, na primeira
quinzena do mês de abril, espèclalmente convocada por seu Presidente, podendo
ser a votaçao deforma secreta,' nominal ou ppr'aclamação.

' 16 ' i
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§ 1 — As eleições para o Conselho de Administração serão realizadas através de
chapas completas, com 9 (nove) membros, sendo obrigatoriamente um
representante do comércio, um da indústria e um do setor de serviços, constando o
nome do Presidente, do Vice-Presidente, do Primeiro Secretário e do Segundo
SecretáríOi em correspõndêncla enviada ao Presidente do Conselho Deliberativo,
protocolada na secretaria da Presidência do Conselho de Administração da ACIF,
com antecedência de 72 (setenta e duas) horas da eleição.

■ § 2° - Será eleita a chapa que obtiver o maior número de votos e, em caso de
empate, a que tiver o Presidente com maior tempo de vínculo associativo na ACIF.

Art. 56 - O prazo para votação em.Assembléia Geral e no Conselho Deliberativo
durará até terem sido .chamados .todos quantos tiverem assinado o livro de
presenças, ocasião em quê lhes serão entregues as senhas com o nome do
candidato ou da chapa, numeradas seguidamente para chamada na ordem de
inscrição, ou na forma de eleição prevista pôr voto eletrônico.

§ 1° — O prazo para assinatura no livro de presenças expirar-se-á duas horas após
instalada a Assembléia Geral 'òu' uma hora após instalada a do Conselho
Deliberativo. ;

§ 2° - Para assinatura do livro de presenças proceder-se-á à identificação dp
Associado, sendo-lhe fornecida a,senha a que se refere o caput deste artigo que
será rubricada pelo Secretário dá Mesa ''i ' '

■  ■; ■ f ■ I;' .
§ 3° - Os que não se apresentarem na ordem de inscrição terão mais duas
chamadas, com intervalo de cinçq'minutos, antes do encerramento dos trabalhos
para que exerçam o direito de votò. t '

§ 4° - Os inscritos que não comparecerem até: a terceira chamada serão anotados
à parte, para posterior verificação pa conferência,dos votos apurados.

Art. 57. — Terminada a vptaçãOj jbs escrutlnadores procederão à apuração dos
votos, e não havendo guâlqüér.-jmpedimento/i' .èerá proclamado o resultado pelo
Presidentè da Assembléia Geral .é do Conselho Deliberativo, ficando a cargo destes
a informação oficial à chapa eleita, que !dèverá ser feita em até dois dias após a
eleição. i?

1  i'Parágrafo único - A ata que será lavradaífpor ocasião da eleição será lida,
discutida e aprovada no encerrarhênto dos trabalhos da Assembléia Geral e doConselho Deliberativo. : . j jf! '

^ f ' 'CAPÍTULO XV -. DQ'PATRIÍV1ÓMI0. DAS RECEITAS E DAS
li DESPESAS

Art. 58 - Constitui patrimônio da ÁÇIF;
• I

I) todos os bens móveis, imóveis; e valoresilmáteriais e imateriais constituídos no
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átivo da ACIF;
II) o fundo de reserva da ACIF, constituído de 5% (cinco por cento) da receita
bruta mensal.

Parágrafo único - Estão excluídos do fundo de reserva da ACIF todos os valores
referentes a doações ou subvenções vinculadas a uma finalidade específica.

Art. 59 - São receitas dã ACIF:

I) mensalidades e contribuições recebidas dos Associados;
II) rendimentos de numerários depositados;
III) rendas provenientes de imóveis que possua ou venha a possuir, bem como de
locações de áreas em suas dependências;
IV) contribuições por serviços prestados ou por ela administrados;
V) doações e subvenções.

Art. 60 - São despesas da AÇIF todos os gastos necessários para o cumprimento
de suas finalidades. i

Art. 61 — Os numerários disponíveis serão depositados em instituições financeiras,
em nome da ACIF e a sua .utilização far-se-á com assinaturas do Presidente ou dó
Vice-Presidente do ConséIho de Administração, em conjunto com o Diretor
Superintendente ou o Gestor Adrhinistrativo'Financeiro, nos termos do artigo 43,
parágrafo único. ' ' , .

I  i

Art 62 - Os numerários disponíveis no fundo de reserva da ACIF serão
depositados em instituições financeiras, em copta específica em nome da ACIF e a
sua utilização far-se-á com assinaturas do
Conselho de Administração em conjunto
Gestor Administrativo Financeiro,«mediante autorização expressa constante em ata
do Conselho Deliberativo. ] ' ' '

[ Presidente ou do Vice-Presidente do
corh o Diretor Superintendente ou o

'  • I ' ! ;CAPÍTULO XVI JpAS DÍSPOSICÕES GERAIS
Art 63 - Os cargos e funções'.bos Órgãps;rie Administração serão exercidos
voluntariamente e gratuitamente; exceto os ofgãos "Diretoria Executiva", descritos
nesse Estatuto, em que òs mernbros serão|-'contratados segundo práticas de
mercado e descrição de cargos e sálários da ACIF.

i  í , •
'  íArt. 64 - Os membros do Conselho de Adnriinjstração, do Conselho Deliberativo e

do Conselho Fiscal, bem cornó^os Associados não respondem solidária ou
subsidiariamente pelas obrigações contraídas'pela ACIF, salvo quando cederem,
espontaneamente, garantias própriàs em operações bancárias.

Art. 65 — Nenhuma manifestação de caráter politico-partidário, religioso ou
discriminatório será permitida em/iiòme da AÇÍF-. j

'  :• I''
Art. 66 - O dia 18 de setembro,;data da fundação da ACIF, será considerado
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festivo e deverá ser comemorado.

Art. 67 - A ACIF terá seu exercido fiscal encerrado anualmente no dia 31 de
dezembro.

Art. 68 ~ O Estatuto somente poderá ser alterado mediante aprovação no Conselho
Deliberativo é em Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para
este fim, nos termos deste artigo.

f;.,, §Z*" " convocação será feita por jornal local ou meio equivalente (por meio físico
oU digital) e áfixada em local visível na ACIF, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias.

§ 2° — O projeto de reforma do presente Estatuto poderá ser de iniciativa do
Conselho de Administração, do Conselho-Deliberativo ou de um quinto (1/5) dos
Associados.

§ 3° - A alteração do Estatuto deverá ser aprovada previamente, por pelo menos,
2/3 do Conselho Deliberativo e por deliberação em Assembléia Geral, sendo
necessário o voto concorde ,de 2/3 dos lassobiados presentes à Assembléia,
especialmente convocada para esse fim, não podendo esta deliberar sem a maioria
absoluta dos associados, em primeira;convdcação, ou com pelo menos 10% (dez
por cento) nas convocações seguirites;. i

'■ ! ' '

Art. 69 - A ACIF somente poderá ser dissolvida por deliberação de 3/4 (três
quartos) dos Associados, em Assembléia Geral Extraordinária especialmente
convocada para este fim. , ^

'  í; ^ . 1
Parágrafo único — Aprovada a dissolução, *o;, patrimônio líquido será transferido à
outra pessoa jurídica de igual, natureza que;pjeericha os requisitos da Lei e cujo
objeto social seja, preferencialmente, o.mesrtp^da ACIF.

Art. 7Ò - O atual Presidente, , Bem comq ilòs diretores membros da Diretoria
Adminisírãtiva empossada, pãssarão' com: a vigência deste Estatuto, a
automaticamente exercer a as funções do Conselho de Administração, na forma do
CAPITULO IX deste Estatuto. : í ' ii

Parágrafo úriico - Ao atual Présidenté dãOjVétoria Administrativa, devidamente
empossado como Presidente ^ dp. Conselhp-fde Administração, cujo mandato,
juntamente com os demais membros, se encerrará, invariavelmente, na data da
próxima eleição, lhe será, excepcionalmente,;^;yedád a reeleição.

Art. 71 - O presente Estatuto passará a vigorar,a partir da data de seu registro
junto ao Cartório do Registro de Imóveis dá;|Gpmarca de Franca, Estado de São
Paulo, revogadas as disposições em contrário'; íll i:

í , ' 1 ■ ! '1, 1 .
Art. 72 - Os Órgãos, da Administração tefãpTãté 180 (cento e oitenta) dias,
contados do registro do Estatuto fjunto, aoícartòrio do Régistro de Imóveis da

'1 !
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São Paulo, para se adaptarem ao novo estatuto,
resguardados e ratificados os atos praticados na vigência do estatuto anterior.

Franca/SP, 29 de setembro de 2021

Preslderi Assembléia

Fabio V)fepr tãenovez
Secreiarfada Assembléia
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