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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO E EDUCAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL – AME 

 

CAPÍTULO I 

 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E JURISDIÇÃO 

 

Art. 1º - Sob a denominação de “ASSOCIAÇÃO MISSÃO E EDUCAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL – AME", fica instituída esta entidade 
de direito privado, beneficente, com fins não econômicos e reger-se-á por este 
ESTATUTO e pelas normas legais pertinentes. 

Art. 2º - A ASSOCIAÇÃO MISSÃO E EDUCAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ASSISTENCIAL E SOCIAL – AME é uma entidade de atendimento e defesa dos 
direitos da criança, do adolescente, do jovem e seus familiares, fundada em 06 de 
fevereiro de 2020 e terá sua sede e foro em Estação Ferroviária Ityrapuan, na cidade 
de Lavras/MG, podendo abrir filiais ou agências em outras cidades ou unidades da 
Federação, bem como no exterior. 

Art. 3º -  A entidade aqui denominada “ASSOCIAÇÃO MISSÃO E EDUCAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL – AME” se regerá pelo presente 
estatuto, que será sua Lei Maior e por deliberações emanadas pela Assembleia Geral. 

Parágrafo Primeiro: A Associação tem personalidade jurídica distinta de seus 
associados e sua duração é por tempo indeterminado. 

Parágrafo Segundo: O exercício social da entidade coincidirá com o ano civil. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º - A Associação Missão e Educação de Desenvolvimento Assistencial e Social – 
AME, tem por finalidade principal atender crianças e adolescentes de baixa renda e/ou 
em situação de vulnerabilidade social, proporcionando a eles oportunidades de acesso 
às condições necessárias ao completo desenvolvimento de suas competências e 
habilidades, com ênfase no acesso a uma educação diferenciada e de qualidade 
(acadêmico, encaminhamento a cursos profissionalizantes, execução de oficinas e 
afins), permitindo a construção de uma personalidade saudável, com o fortalecimento 
do vínculo familiar e social e a inserção produtiva no mercado de trabalho; executar 
ações e projetos nas áreas assistenciais, sociais, de geração de renda, formação 
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profissional e do desenvolvimento econômico, educação, cultural e artístico, meio 
ambiente, esporte, jurídica, saúde, criação de centro de estudos, proteção aos 
interesses da sociedade, patrimônio histórico e atuação em todas as áreas que 
contribuam para o equilíbrio e desenvolvimento humano. 

Art. 5º - Para a consecução de seus objetivos, AME procurará incentivar ou promover 
a criação de Associações da mesma espécie, de âmbito Municipal e Estadual, 
estendendo jurisdição a todo território nacional e podendo ter representações legais 
em outros países, nos termos da legislação disciplinadora e observadas as restrições 
atinentes ao campo de atuação.  

Parágrafo Primeiro – Para cumprimento das suas finalidades, a Associação Missão e 
Educação de Desenvolvimento Assistencial e Social – AME poderá sugerir, promover, 
colaborar, coordenar ou executar ações e projetos visando: 

I - prestação de serviços assistenciais de apoio à comunidade, na execução de 
programas e projetos em atividades, educacional e cultural, beneficentes, 
assistenciais, proteção e defesa e assessoramento assistencial e filantrópico; 

II - promoção da assistência social às minorias e excluídos, desenvolvimento 
econômico e combate à pobreza; 

III - promoção gratuita da educação e da saúde incluindo prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis, consumo de drogas e especialmente na prevenção da 
gravidez na adolescência; 

IV - preservação, defesa e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 

V - promoção do voluntariado, de criação de estágios e colocação de jovens 
aprendizes no mercado de trabalho; 

VI - promoção de direitos das pessoas portadoras de deficiência, dos direitos da 
mulher e da criança, assessoria jurídica gratuita e combate ao trabalho forçado e 
infantil; 

VII - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 
de outros valores universais; 

VIII - atendimento psicossocial; 

IX- promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

X- promoção da segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação 
do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 

XI- promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

XII- promoção e defesa de direitos sociais;  

XIII- prestação de amparo à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice;  
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XIV- promoção de ações e programas de esclarecimento, de prevenção e de combate 
à violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência e assédio; 

XV- cooperar com os órgãos públicos nas ações e programas de promoção 
assistencial;  

XVI- promover eventos culturais, artísticos e estimular o desenvolvimento cognitivo 
notadamente através da inicialização musical e artística;  

XVII- preparar, qualificar e habilitar o indivíduo para o mercado de trabalho e o 
exercício da cidadania;  

XVIII- dar atenção especial aos jovens e juvenis com o fim de promover entre eles o 
desenvolvimento das boas ações, dos atos nobres, da honra à Pátria, do respeito e 
amor aos pais, visando a formação do caráter e desenvolver aptidões de civismo e 
altruísmo; 

XIX- organizar cursos práticos e treinamentos voltados para a captação de recursos e 
geração de renda. 

Parágrafo Segundo - A dedicação às atividades acima previstas configura-se 
mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por 
meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação 
de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a 
órgãos do setor público que atuem em áreas afins. 

Parágrafo Terceiro – Para cumprimento de seus objetivos estatutários, a AME 
manterá parceria com o Colégio Adventista FADMINAS/ Faculdades Integradas 
Adventista de Minas Gerais (CNPJ:73.686.370/0013-31), para a execução dos 
projetos com vista ao cumprimento dos objetivos da Associação. 

Art. 6º – No desenvolvimento de suas atividades, a AME observará os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, 
sem distinção qualquer discriminação de raça, nacionalidade, condição 
socioeconômica ou religião. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ASSOCIADOS 

 

Art. 7º – A Associação será constituída por pessoas físicas e jurídicas que estejam 
dispostas a colaborar na consecução dos objetivos sociais. 

Parágrafo Único - Serão admitidas como Associados as pessoas que, mediante 
formulário próprio, formalizarem sua inscrição para posterior aprovação, nos termos do 
parágrafo primeiro do art. 8º. 
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Art. 8º – Os Associados não respondem pelas obrigações da AME, e serão assim 
classificados: 

I. FUNDADORES: pessoas físicas que assinaram a lista de presença da sessão 
inaugural da AME. 

II. BENEMÉRITOS: pessoas físicas que, reconhecidamente, tiverem prestado 
relevantes serviços à AME, influenciando diretamente no alcance dos objetivos 
propostos e cuja admissão nessa categoria seja previamente aprovada ou ratificada 
em Assembleia Geral.   

III. EFETIVOS: pessoas físicas que se filiam à AME com a finalidade de colaborar 
para a consecução de seus objetivos. 

IV. ASSISTIDOS: pessoas físicas que se filiam com a finalidade de serem 
assistidas pela AME, de acordo com sua missão e atividades. 

V. APOIADORES: pessoas físicas ou jurídicas que ofereçam apoio financeiro para 
possibilitar a realização dos objetivos da AME. 

 

Parágrafo Primeiro – A admissão de associados é atribuição da Diretoria e será 
decidida por maioria simples (50% + 1) dos seus membros. 

Parágrafo Segundo – A exclusão do associado é admissível por expressa 
manifestação sua ou por justa causa, assim reconhecida em procedimento que 
assegure direito de defesa e de recurso à Diretoria.  

Parágrafo Terceiro – A exclusão do associado pode ocorrer também na hipótese de 
descumprimento do Código de Ética da AME, Código a ser elaborado e aprovado pela 
Diretoria juntamente com o Conselho Consultivo.  

Parágrafo Quarto - O quórum deliberativo para exclusão de associado por 
descumprimento ao Código de Ética, bem como a decisão pelo desligamento se dará 
por maioria simples (50% + 1). 

 

Art. 9º - Constituem direitos dos Associados: 

a) Comparecer às Assembleias Gerais. 

b) Colaborar nos trabalhos da Associação e apresentar sugestões que visem a 
atingir suas finalidades. 

c) Votar e ser votado para os cargos administrativos (associados efetivos e 
fundadores). 

d) Requerer convocação de Assembleia, justificando convenientemente o pedido, 
desde que subscrito por pelo menos cinco Associados. 

e) Opinar e sugerir ações relativas aos trabalhos organizados pela AME. 
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Parágrafo Primeiro – Somente poderão exercer o direito de voto em Assembleia 
Geral os Associados efetivos e os fundadores (pessoas físicas), que tiverem 
completado 6 (seis) meses de filiação e não haja sofrido penalidade prevista pelo 
Código de Ética. 

 

Art. 10  – São deveres dos Associados: 

I - Observar o Estatuto, Regulamentos, Regimentos, Código de Ética, Deliberações e 
Resoluções dos Órgãos da AME. 

II - Cooperar para o desenvolvimento e maior prestígio da AME e difundir seus 
objetivos e ações. 

Parágrafo Primeiro – Os associados Assistidos serão assim designados por critérios 
estabelecidos em Diretoria, podendo participar conjuntamente com a AME nas ações 
de Captação de Recursos financeiros para cumprimento dos objetivos da Associação. 

Parágrafo Segundo – O associado que deixar de cumprir com suas obrigações 
estatutárias e sendo acionado por escrito pela Diretoria, permanecer inativo e sem 
justificativa por mais de 90 dias, será desligado do quadro de associados, 
compulsoriamente, decisão que será ratificada pelos membros da Diretoria.  

 

CAPÍTULO IV 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 11 – A AME será constituída de: 

I – Assembleia Geral; 

II – Diretoria Executiva; 

III- Conselho Fiscal; 

IV – Conselho Consultivo. 

 

Art. 12 – Compete exclusivamente à Diretoria: 

I - Administrar a AME e todos os seus haveres; 

II - Promover a realização dos fins a que se destina a AME; 

III - Fazer cumprir fielmente este Estatuto e suas Resoluções; 

IV - Elaborar os regulamentos internos que se fizerem necessários à boa ordem da 
administração; 
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V -  Organizar o quadro de funcionários da AME, fixar salários, designar funções, 
proceder à admissão e demissão de funcionários; 

VI - Observar a execução do orçamento, examinando os balancetes mensais e mapas 
demonstrativos da receita e despesa, aprovando-os; 

VII - Providenciar, ao fim de cada exercício financeiro, o levantamento do balanço 
patrimonial e balanço da receita e despesas, enviado tais documentos à Assembleia 
Geral; 

VIII - Nomear comitês específicos ou coordenadorias – que não terão funções 
executivas, mas auxiliarão diretamente na consecução dos objetivos sociais; 

IX - Representar a AME perante terceiros, assumindo obrigações e demandando seus 
direitos; 

X - Representar a AME ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, inclusive 
em instâncias administrativas, perante repartições públicas federais, estaduais, 
municipais e autárquicas; 

XI - Abrir, encerrar e movimentar contas-correntes em instituições financeiras, 
aplicando os fundos, assinando, emitindo e endossando cheques, ordens de 
pagamento e recibos; 

XII - Previamente autorizada pela Assembleia Geral, doar, ceder e distribuir os bens e 
valores que a AME houver recebido, aceitar ou rejeitar doação ou legado de bens de 
qualquer espécie, vender, alienar ou de outra forma onerar bens de raiz que, por 
doação, testamento ou legado, venha ou vier a receber em função de seus objetivos, 
podendo assinar os contratos, recibos, declarações e demais documentos que se 
fizerem necessários; 

XIII - Constituir procuradores, especificando no instrumento próprio quais os atos que 
poderão ser praticados, bem como o prazo de duração do mandato, que, com exceção 
concedida a advogados, com fins judiciais, não poderão exceder de 1 (um) ano. 

Parágrafo Primeiro - A Diretoria se reunirá ordinariamente e sempre que necessário, 
extraordinariamente quando solicitado por qualquer de seus integrantes, lavrando-se e 
divulgando-se aos Associados as respectivas atas de suas deliberações. 

Parágrafo Segundo - A Diretoria será representada pela assinatura conjunta do 
Presidente e o Vice-Presidente ou seus substitutos legais. 

Art. 13 – Será desligado o membro que faltar sem causa justificada a três reuniões 
consecutivas convocadas pela Diretoria. 

Art. 14 – As vagas que se verificarem na Diretoria ou no Conselho Fiscal serão 
preenchidas interinamente por pessoas indicadas pelos demais membros da Diretoria, 
em decisão colegiada, até aprovação em Assembleia Geral Extraordinária para o 
preenchimento definitivo dos cargos. 
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CAPÍTULO V 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Art. 15 – A Assembleia Geral é o órgão máximo da AME, e é constituída pelos sócios 
efetivos. 

 

Art. 16 – Compete à Assembleia Geral: 

I – eleger e destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal; 

II – decidir sobre alterações do Estatuto; 

III – decidir sobre a extinção da AME. 

 

Art. 17 - A Assembleia Geral reunir-se-á bimestralmente, de forma ordinária e 
extraordinariamente, quando convocado pela Diretoria ou a pedido de cinco ou mais 
associados efetivos para deliberar sobre os seguintes temas (observado o disposto no 
art. 18): 
 

I – aprovar a proposta de planejamento anual da AME, submetida pela Diretoria; 

II – apreciar o relatório anual da Diretoria; 

III- discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal; 

IV - deliberar sobre as alterações do Estatuto; 

V - deliberar sobre a extinção da AME e a destinação do patrimônio social. 

 

Art. 18 – A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente, por qualquer um dos 
membros da Diretoria, do Conselho Consultivo, do Conselho Fiscal ou a pedido de 
cinco ou mais associados efetivos, após consulta e aprovação prévia da Diretoria, que 
deverá deliberar sobre a instauração da Assembleia, nesta última hipótese, por 
maioria simples de seus membros efetivos (50% + 1). 

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de haver duas convocações, com intervalo mínimo 
de 24h entre elas, e não for alcançado quórum mínimo, a Assembléia Geral poderá ser 
instalada desde que presentes, no mínimo, 2/3 dos associados efetivos. 

 

Art. 19 – A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital fixado na 
sede da AME e publicado na impressa local ou outros meios convenientes, com 
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antecedência mínima de 10 dias corridos, indicando o local de sua realização, o 
horário e a pauta da reunião. 

Parágrafo Primeiro – Terão direito a voto nas Assembleias todas as categorias de 
sócios efetivos.  

Parágrafo Segundo -  No caso de empate nas votações da Assembleia o Presidente 
terá voto de qualidade. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 20 -  A AME será dirigida pela Diretoria composta de 5 (cinco) membros eleitos 
para um período de 04 (quatro) anos, podendo ser reeleita por voto dos membros do 
Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, por maioria simples de seus membros (50% + 
1). 

Parágrafo Primeiro -  A administração caberá ao Presidente o qual representará a 
AME em Juízo ou fora dele, ativa e passivamente, bem como perante terceiros em 
geral, podendo nomear procuradores em nome da AME, com poderes específicos e 
mandato em prazo determinado. Excetua-se a regra prevista no parágrafo primeiro 
para as procurações referentes a processos judiciais que estejam em curso na data da 
extinção do mandato do Presidente que outorgou a procuração. 

Parágrafo Segundo – Os membros da diretoria exercerão seus mandatos 
gratuitamente, podendo também ser remunerados, desde que atuem efetivamente na 
gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3º e 16 da 
Lei n. 9.790/99, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado 
na região de atuação, devendo o valor e a forma de contratação e pagamento ser 
fixado pelo órgão de deliberação superior da AME e registrado em Ata (conforme 
previsão da alínea “a” do art. 12, § 2º, da Lei nº 9.532/97, com a redação da Lei nº 
13.204/2015). 

Parágrafo Terceiro – Na ausência dos titulares da Diretoria Executiva, os respectivos 
suplentes assumirão e terão direito a voz e voto. 

 

Art. 21 - O Presidente da AME, visando imprimir maior operacionalidade às ações, 
deverá assumir as seguintes atribuições ou nomear um Diretor Executivo, para: 

I - Coordenar e dirigir as atividades gerais específicas da AME; 

II - Celebrar convênios e realizar a filiação da AME a instituições ou organizações; 

III - Representar a AME em eventos, campanhas e reuniões, e demais atividades do 
interesse da Associação; 
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IV - Encaminhar anualmente aos sócios efetivos, relatórios de atividades e 
demonstrativos contábeis das despesas administrativas e de projetos; bem como os 
pareceres de Auditores Independentes, ou Conselho Fiscal, se este estiver 
constituído, sobre os balancetes e balanço anual; 

V - Contratar, nomear, licenciar, suspender e demitir funcionários administrativos e 
técnicos da Associação Missão e Educação de Desenvolvimento Assistencial e Social 
– AME; 

VI - Elaborar e submeter aos sócios efetivos o Orçamento e Plano de Trabalho Anuais; 

VII - Propor aos sócios efetivos reformas ou alterações do presente Estatuto; 

VIII - Elaborar o Regimento Interno e o Organograma Funcional da AME, e submetê-lo 
à apreciação e aprovação da Assembleia Geral; 

IX - exercer outras atribuições inerentes ao cargo, e não previstas expressamente 
neste Estatuto. 

 

Parágrafo Primeiro: A contratação de funcionários será por meio de edital e o 
processo seletivo incluirá avaliação de currículo e entrevista técnica e testes 
específicos para o cargo, realizada por uma comissão nomeada pelo Presidente, após 
consulta à Diretoria. 

Parágrafo Segundo - É vedado a qualquer membro da Diretoria ou a qualquer 
associado praticar atos de liberalidade por conta própria, visando interesses 
particulares, às custas da  AME. 

 

 Art. 22 – Compete ao Vice-Presidente: 

I – substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

II – assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

III – supervisionar o trabalho do secretário e do tesoureiro, cuidando para que não haja 
atraso nas prestações de contas e permaneçam sempre em ordem os arquivos da 
secretaria e tesouraria; 

IV – prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente. 

 

Art. 23 – Compete ao Primeiro Secretário: 

I – secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral e redigir as atas; 

II – divulgar entre os associados todas as notícias das atividades da entidade, 
mantendo atualizadas todas as informações constantes nas redes sociais; 
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III – zelar pelo arquivo de correspondências, organizar o cadastro dos associados;  
manter atualizado os arquivos com dados estatísticos e outras informações e papéis 
recebidos e expedidos; 

IV – substituir o Vice-Presidente em suas ausências ou impedimentos; 

V - Demais atividades relacionadas à função. 

 

Art. 24 – Compete ao Segundo Secretário: 

I – substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos; 

II- assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

III – prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário, a fim de que as 
atas sejam fiéis às decisões tomadas. 

 

 Art. 25 – Compete ao Primeiro Tesoureiro: 

I – arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e 
donativos, mantendo em dia a escrituração da Instituição; 

II- analisar e pagar as contas autorizadas pela Diretoria; 

III- apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados; 

IV- apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Instituição, incluindo os relatórios 
de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas; 

V- conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à 
tesouraria; 

VI- manter todo o numerário em estabelecimento de crédito; 

VII – assinar, juntamente com o presidente, os documentos relativos ao movimento 
financeiro, inclusive títulos de crédito; 

VIII  – preparar os balancetes  mensais; 

IX  – preparar a prestação de contas anual, submetê-la ao Conselho Fiscal e divulgar 
os resultados. 

 

Art. 26 – Compete ao Segundo Tesoureiro: 

I – substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos; 

II- assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
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III – prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro naquilo que for 
necessário. 

 

CAPÍTULO VII 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

 

Art. 27 - Com o objetivo de assessorar os sócios e funcionários da AME na 
consecução de seus objetivos estatutários, e principalmente na elaboração, condução 
e implementação de suas ações, campanhas e projetos, a Diretoria elegerá pessoas 
de reconhecido saber e idoneidade, nos campos de conhecimento afins com suas 
atividades, para comporem o Conselho Consultivo da AME . 

 

Art. 28 - O Conselho Consultivo compor-se-á de no máximo (10) dez membros, com 
mandato de 04 (quatro) anos, e reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente, 
ou qualquer membro da Diretoria Executiva, na ausência do primeiro. 

Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Consultivo elegerão, por maioria 
simples, o seu Presidente, que coordenará os trabalhos desse Conselho. 

Parágrafo Segundo - As deliberações e pareceres do Conselho Consultivo serão 
tomados por maioria simples (50% + 1), cabendo ao seu Presidente o voto de 
qualidade. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 29 – O Conselho Fiscal terá competência para opinar sobre os relatórios de 
desempenho financeiro e contábil e sobre as operações financeiras e assuntos de 
patrimônio, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade. 

Art. 30 - Quando convocado, o Conselho Fiscal será fiscalizador da administração 
contábil financeira da AME, e se comporá de 04 (quatro) membros de idoneidade 
reconhecida. 

Parágrafo Primeiro – O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato 
da Diretoria, ou seja, 4 anos. 

Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal serão indicados e eleitos pela 
Diretoria. 
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Art. 31 - Compete ao Conselho Fiscal, ou se for o caso, aos Auditores Externos 
Independentes: 

I – Examinar, periodicamente, os livros de escrituração e documentos da Associação; 

II - Opinar sobre qualquer matéria que envolva o patrimônio da Associação sempre 
que necessário; 

III - Comparecer, quando convocados, às Assembleias Gerais, para esclarecer seus 
pareceres, quando assim julgarem necessário; 

IV - Opinar sobre a dissolução e liquidação da AME; 

V – Requisitar ao Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das 
operações econômico-financeiras realizadas pela Instituição; 

VI – Contratar e acompanhar o trabalho de auditores externos independentes, se 
houver; 

VII – convocar extraordinariamente a Assembléia Geral, para tratar de assuntos 
pertinentes à fiscalização da Associação. 

Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 06 (seis) 
meses e, extraordinariamente, sempre que necessário e a pedido da Diretoria. 

 

Art. 32 - Os membros do Conselho Fiscal elegerão, por maioria simples, o seu 
Presidente, que coordenará os trabalhos desse Conselho. 

Art. 33 - O Conselho Fiscal deliberará por maioria simples, cabendo ao seu Presidente 
o voto de qualidade. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 34 – As eleições para composição da Diretoria ocorrerão por convocação do 
Presidente, em até 30 (trinta) dias antes do término do mandato vigente. 

Parágrafo Único – Para realização da eleição, será indicada pelo Presidente, após 
ouvir a Diretoria, uma comissão para elaboração e lançamento do edital da eleição, 
com prazo de 60 dias de antecedência ao término do mandato, definindo prazos e 
conduzindo o processo eleitoral. 

   

CAPÍTULO X - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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Art. 35 -  O patrimônio da  AME será constituído por: 

I - Doações e legados de qualquer natureza;  

II - Auxílio e contribuições recebidos do Poder Público, entidades privadas e/ou 
particulares e de órgãos não governamentais, com ou sem finalidade determinada;  

III – Rendas advindas da prestação de serviços e comercialização de produtos 
previstos neste Estatuto. 

Parágrafo Único: Os subsídios e as subvenções que forem originados de órgãos 
governamentais serão aplicados diretamente nos fins designados pelo poder cedente. 

 

Art. 36 – A AME não distribuirá qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 
receitas a título de lucro ou participação dos resultados sociais, podendo, entretanto, 
remunerar sua Diretoria, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde 
que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3º e 16 da Lei n. 9.790/99, respeitados 
como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região de atuação, 
devendo o valor e a forma de contratação e pagamento ser fixado pelo órgão de 
deliberação superior da AME e registrado em Ata (conforme previsão da alínea “a” do 
art. 12, § 2º, da Lei nº 9.532/97, com a redação da Lei nº 13.204/2015). 

Parágrafo Primeiro - Por deliberação da Diretoria, poderá haver subsídio de 
despesas necessárias à consecução dos objetivos da AME (gastos com combustíveis, 
estadias, alimentação, dentre outras despesas correlatas), observando-se os valores 
de mercado, e observada devida prestação de contas. 

Parágrafo Segundo -  A AME não poderá receber qualquer tipo de doação ou 
subvenção que possa comprometer sua independência e autonomia perante os 
eventuais doadores ou subventores. 

 

Art. 37 - O exercício financeiro da AME encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada 
ano. 

Art. 38 - As demonstrações contábeis anuais serão encaminhadas dentro dos 
primeiros sessenta dias do ano seguinte à Assembleia Geral, para análise e 
aprovação. 

Parágrafo Único: As prestações de contas observarão os princípios fundamentais da 
contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, da publicidade, e quando se 
tratar de bens de origem pública, será feita conforme determina o parágrafo único do 
art. 70 da Constituição Federal.  

Art. 39 – A AME poderá conceder, na medida de suas possibilidades, os seguintes 
benefícios aos seus Associados Assistidos: 

1- Auxílio financeiro para custeio das mensalidades escolares; 
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2- Auxílio financeiro para aquisição de materiais escolares (livros, cadernos e 
outros materiais escolares e uniformes); 

3- Auxílio financeiro para tratamento médico/psicológico, realização de exames 
médicos e os medicamentos necessários ao tratamento; 

4- Auxílio financeiro para realização de cursos de capacitação profissional; 

5- Auxílio financeiro para alimentação e aquisição de itens de higiene pessoal; 

 

Parágrafo Primeiro – O auxílio financeiro não será concedido de forma permanente e 
estará sujeito à avaliação da real necessidade do assistido, satisfatório desempenho 
acadêmico, que estará a cargo da Assistência Social, juntamente com a Diretoria. 

Parágrafo Segundo – Não será concedido auxílio financeiro para educação aos 
associados que não se enquadrem na condição de baixa renda e/ou vulnerabilidade, 
situação a ser verificada pela Assistência Social, mediante apresentação de toda a 
documentação necessária e exigida. Excepcionalidades justificáveis serão analisadas 
pela Diretoria. 

Art. 40 - A AME aplicará integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado 
operacional na manutenção e desenvolvimento e aprimoramento dos objetivos 
institucionais. 

Art. 41 - No caso de dissolução, aprovada a extinção pela Assembleia Geral, 
convocada especialmente para este fim, proceder-se-á o levantamento do seu 
patrimônio, após quitadas todas as obrigações legais da AME e eventuais dívidas, que 
obrigatoriamente será destinado a uma entidade congênere comprovadamente 
registrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente ou 
Conselho Municipal de Assistência Social e em pleno funcionamento. 

Art. 42 - A AME observará as normas de prestação de contas, que determinarão, no 
mínimo: 

I - a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade; 

II - que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício 
fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, 
incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os 
à disposição para exame de qualquer cidadão; 

III - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o 
caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme 
previsto em regulamento. 
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Art. 43 - É vedada à AME a participação em campanhas de interesse político-
partidário ou eleitorais e de interesse pessoal de algum de seus membros, sob 
quaisquer meios ou formas. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 44 - É expressamente proibido o uso da denominação social em atos que 
envolvam a AME em obrigações relativas a negócios estranhos ao seu objetivo social, 
especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e caução de favor. 

Art. 45 – O presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, com no 
mínimo de 20% dos associados, em Assembleia Geral especialmente convocada para 
esse fim. 

Art. 46 – Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, 
observadas as normas e as disposições do Código Civil Brasileiro e das demais 
legislações aplicáveis. 

Art. 47 – Este Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral, realizada na Cidade de 
Lavras/MG e entra em vigor na data de seu registro no Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas de Lavras-MG. 

 

 

_________________________________________ 
Sérgia Rosalina Gomes Nascimento – Presidente  
 

 
________________________________________ 
Márcia Pelissari Gomes - Advogada 
Registro na OAB-MG Nº 115.986 
 

 


