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Dos Recursos Humanos.
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Das DisposigSes Gerais.

cnplrulo r- DAs cRnRcrrRislcAs,

NATUREZA E oBJETtvos.

- A nssocnqAo CULTURAL DE APoto Ao MUSEU cAsA DE PORTINARI- OrganizaqSo
Social de Cultura - ACAM PORTINARI, doravante tamb6m identificada como ASSOChq,AO, 6 uma
associaqSo sem fins econ6micos, regida por seu Estatuto Social e por este Regimento Interno,
inscrita no CNPJ sob no ot.845.616looot-78 e qualificada como OrganizaqSo Social de Cultura por
despacho do Covernador do Estado de S5o Paulo, publicado no DiSrio Oficial de tt de abril de zoo8,

Artigo

1o

conforme disposto na Lei Complementar n". 846198 e seu Decreto regulamentador (e alteraq6es).
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- A nssocnqAo CULTURAL DE APolo Ao MU5EU cAsA DE poRTtNARI* organizaqSo
Social de Cultura - ACAM PORTINARI tem finalidades de natureza cultural, consubstanciadas na
colaboraqSo tdcnica, material e financeira, visando i preservaqSo, conservaqSo e difusSo do acervo,
bem como no desenvolvimento das atividades do Museu Casa de Portinari, e de outras instituiq6es

Artigo

2o

museoldgicas a ela relacionada.

Artigo

3o

- Para consecuqSo de sua missSo institucional, cabe a ASSOCIA$AO CULTURAL

AO MUSEU CASA DE PORTINARI- OrganizaqSo Social de Cultura
outras, as seguintes aq6es:

a)

Realizar, patrocinar

DE APOTO

- ACAM PORTINARI, realizar, dentre

e promover exposiq6es, cursos, confer6ncias, semindrios,

congressos,

conclaves de natureza cultural e art(stica e interc6mbio entre profissionais ou entidades;

b) Manter

oficinas de formaq5o ou aperfeiqoamento nas diversas linguagens artisticas;

c) Promover o treinamento,

capacitaqSo profissional e especializaqSo tdcnica e cientffica de

recursos humanos;

d) Promover

campanhas

de mobilizaqSo e divulgaqSo junto a opiniSo p(blica acerca

dos

objetivos da ASSOCIA$AO, bem como das atividades na drea museol6gica;

e)

Editar livros e outras formas de midia de valor artistico ou cultural;

f)

Receber auxilio tdcnico, celebrar acordos operacionais com instituiq6es ptiblicas e privadas
tanto nacional quanto internacionais no campo da pesquisa, elaboraqSo, avaliaqSo e
implantagSo de projetos, desde que voltados para seus obietivos;

g) Prestar serviqos, consultorias e/ou assessorias nas dreas culturais e artfsticas, bem como
museologia e demais setores relacionados is suas finalidades sociaisl

h)

Elaborar e executar projetos sociais de natureza cultural, inclusive mediante a utilizaqSo de
Ieis de incentivo, podendo captar recursos financeiros junto ) iniciativa priblica ou privada
para a realizaqSo dos mesmos;

i)

Instalar, manter e administrar espaqos destinados
estacionamento e lojas de souvenir.

i

oferta de serviqos de alimentos, Iivrarias,

CAPITULO II - DOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS

A administraqSo da ASSoCIAgAo culruRAl DE Apoto Ao MUSEU cAsA DE poRTlNARtOrganizaqSo Social de Cultura - ACAM PORTINARI serd pautada pelos principios da legalidade,

Artigo

4o -

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiGncia, visando:

a)

Dar qualidade e eficiGncia na gestSo dos recursos p(blicos recebidos em razSo de ajustes
celebrados;

b)

I

O aperfeiqoamento permanente na qualidade de seus serviqos prestados

i

sociedade;

QY

*'"rBI:idi'.hbf
il'illH6'
Microf.n. 617
fl

*L

>\nSAJYIPSAT!N*BI

sAoffi"Lo

GOVERNODOESTADO
I Secretaria

c)

crltuE

Cumprimento dos princ[pios e responsabilidades afetas a sua representaqSo social.

cRplrulo
Artigo

de Culhrra e Economb

5o

-

m - Do pnrnrrraOuo

Para sua manuteng5o, a nSSOCnq,AO contard com as seguintes fontes de recursos e

receitas:

a)
b)

Contribuiq6es de seus associados, auxilio e subvenq6es, doaq6es, legados, verbas advindas de
contratos, parcerias e repasses priblicos, cobrar ingressos e taxas de suas atividades;
Recursos advindos de contratos, parcerias, termos ou acordos com instituiq6es p(blicas ou
privadas;

c)

De Contratos de GestSo para gerenciamento

e

desenvolvimento das atividades de
equipamentos culturais priblicos, implantaqSo e desenvolvimento de programas de governo
na Srea da cultura e realizaqSo de projetos culturais em geral;

d)

De comercializaqSo de objetos com as marcas de sua propriedade ou que estejam sob sua
administraqSo e demais produtos inerentes as suas atividades ou de interesse dos usudrios do
museu;

e)

0
g)

Como proponente administrando para si ou para terceiros projetos que busquem patrocinio
de leis de incentivo cultural;
Oriundos da de instalaqSo e manutenqSo por administraqSo pr6pria ou de terceiros, como
apoio as suas atividades, servigos de alimentos, livrarias, estacionamento e loia de souvenirl
Oriundos da prestaqSo de serviqos, consultorias ou assessorias realizados pela ASSOCA$AO;
e

h)

Receitas patrimoniais e financeiras, inclusive oriundas da aplicaqSo dos recursos do Fundo
Patrimonial.
CAPITULO IV - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Artigo

6o

- Para a realizaqSo de sua missSo institucional, a ASSoCIAqAO CULTURAL DE APolo Ao

- OrganizaqSo Social de Cultura - ACAM PORTINARI possui a seguinte
estrutura organizacional, conforme disposto em seu Estatuto Social:
MUSEU CASA DE PORTINAR!

a) Assembleia Geral;

b)

Conselho de AdministraqSo;

c)

Diretoria Executival

d)

Conselho Fiscal.

SegSo I

DA ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral, formada pelos associados em situaqSo regular com a ASSOCIA$AO
CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - OrganizaqSo Social de Cultura - ACAM
PORTINARI6 o drgSo mdximo de deliberaqSo da ASSOCIASAO.

Artigo

7o -
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Artigo 8' - A composiqSo e as atribuig6es da Assembleia Geral estSo definidas nos artigos

16 a r9 do

Estatuto Social da nSSOOnqAO.
SegSo

ll

Do Conselho de Administragio

Artigo 9" - O Conselho de Administraqeo d o 6195o de deliberaqSo superior da

ASSOOn$AO

CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI.

Artigo

1oo

- O Conselho

de AdministraqSo serd formado por 7 (sete) membros, na seguinte

conformidade:

a) 55% de membros

eleitos em Assembleia Geral dentre seus associados, correspondente a o4
(quatro) membros;

b)

c)

tSZ de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho dentre pessoas de notdria
capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, correspondente a oz (dois)
membrosl
to% de membros eleitos pelos empregados da ASSOCA$AO, correspondente a or (um)
membro.

Pardgrafo Primeiro - A eleiqSo de novos membros do Conselho de AdministragSo para completar
mandato vacante, serd procedida conforme disposto nas letras deste artigo.
Par6grafo Segundo - os membros eleitos pelos empregados da ASSOCIA(,AO poder5o continuar a
receber a remuneraqSo devida pelos serviqos realizados na qualidade de funciondrio da ASSOCIA$AO
e n5o pelas funq6es exercidas como conselheiro.

Artigo tt- O mandato do Conselho de AdministraqSo serd de 4 (quatro) anos, admitindo-se uma
reconduq5o.

Artigo tz - O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados serd de z (dois) anos.

Artigo t3- Os membros do Conselho de AdministragSo, n5o poderSo ser parentes consangirineos ou
afins at6 o 3o grau do Governador, Vice-Governador e Secretdrios de Estado.

Artigo t4- Os membros do Conselho de AdministraqSo n5o receberSo remuneraqSo por quaisquer
serviqos que prestarem

i

ASSOCIA$AO, ressalvada a ajuda de custo por reuniSo que participarem.

Artigo l5- Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Executiva da entidade devem
renunciar ao assumirem funq6es executivas na ASSOCH$AO.
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ParSgrafo 6nico - o desligamento do associado como membro do Conselho de AdministraqSo se
dard por simples comunicaqSo escrita ao pr6prio Conselho de AdministraqSo.

Artigo 16- O Conselho de Administraqdo deverd reunir-se ordinariamente no minimo 3 (tr6s) vezes a
cada ano, e extraordinariamente a qualquer tempo, por convocaqSo de seu Presidente, ou na
aus6ncia deste por qualquer dos membros.

Artigo t7 - Compete ao Conselho de AdministraqSo:
a) Eleger a cada infcio de mandato seu Presidentel
b) Deliberar sobre as contas da ASSOCIA(AO, mediante relatdrio apresentado pelo Conselho
fiscal, cuia decisSo deverd ser o resultado dos votos da maioria simples dos presentes na
reuniSo;

c)
a proposta do contrato de GestSo;
d) Aprovar a proposta de orqamento da entidade e o programa de investimentosl
e) Escolher e designar os membros da Diretoria Executiva e fixar seus respectivos salSrios;
Aprovar

0
g)

h)

i)
,)

k)

l)

Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor no minimo, sobre a estrutura, o
gerenciamento, os cargos e as compet6ncias;
Aprovar por maioria, no mlnimo de zl3 (dois terqos) de seus membros, o regulamento pr6prio
contendo os procedimentos que deve adotar para a contrataqSo de obras e serviqos, bem
como para compras e alienaq6es, e o plano de cargos, sal6rios e beneficios dos empregados
da entidade;
Aprovar e encaminhar ao 6195o supervisor da execuqSo do contrato de gestSo, os relat6rios
gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria Executiva;
Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos
financeiros e contSbeis e as contas anuais da entidade, com auxilio de auditoria external
Aprovar os novos associados e estabelecer as condiq6es para o "Associado Benemdrito";
Aplicar as penalidades previstas no artigo t3 do estatuto social da ASSOCH$AO;
Aprovar o regimento lnterno e o Regimento do Fundo Patrimonial apresentado pela Diretoria
Executiva;

m) Escolher entre associados ou n5o,

n)

os membros para o Conselho Fiscal;

Compor e monitorar as atividades do Comit6 lnterno AnticorrupqSo e de Etica Profissional
CIAEP, conforme disposto

no Programa de Integridade da

-

ASSOCIA$AO CUIfURAL DE

APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI;

o)

Apreciar o relat6rio final da CIAEP e, se for o caso, aplicar as sanq6es previstas no Programa
de lntegridade;

p)

lnstituir ComissSo Especial para apuraqSo de den(ncias contra membros do CIAEP, conforme
previsto no Programa de lntegridade da AssocAqAo CULTURAL DE APolo Ao MUSEU
CASA DE PORTINARI.

Artigo r8 - Compete ao Presidente do Conselho de AdministraqSo:
a) Convocar e presidir as reuni6es do Conselho de AdministraqSo;
b) Convocar e Presidir Assembleia Ceral Ordiniiria e quando necessdrio as Extraordindrias;
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Diligenciar no sentido de serem cumpridas as resoluq6es do Conselho de AdministraqSo e das
Assembleias Gerais.

Artigo t9 - A eleigSo dos Conselheiros pela Assembleia Geral serd por deliberagSo de maioria simples.

Artigo zo - Para o processo eleitoral na renovaqSo de mandato do Conselho de AdministraqSo, fica
estabelecido que:

a) A inscriqSo prdvia dos nomes dos candidatos se dari5 com ro dias de antecedGncia do pleito;
b) O processo eleitoral serii realizado em local a ser indicado no edital de convocaqSo da
Assembleia Geral.

Artigo zl - Para concorrer ao Conselho de AdministraqSo os interessados deverSo:

a) Estar em dia com as obrigag6es estatutdrias;
b) Fazer sua inscriqSo com 1o dias de antecedGncia do pleito.
Artigo

22 - Em caso de empate na eleiqSo dos membros do Conselho, serd conduzido

i

fungSo o mais

velho entre os concorrentes irquela vaga.

Artigo z3- Os membros do Conselho de AdministragSo composto por pessoas de not6ria
capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, serSo convidados para esta funqSo
pelos membros associados eleitos para o Conselho de AdministraqSo, cuja decisSo da escolha
serd por maioria simples.

Artigo 24- A escolha do representante dos empregados para o Conselho de AdministraqSo
dever6 ser feita exclusivamente pelos empregados regidos pela CLI e dela deverSo participar
como votantes todos nesta condiqSo, e concorer i representaqSo qualquer na mesma
condiq5o, que se interessar.

ParSgrafo Unico:

A

Diretoria Executiva destacard entre os empregados um que deverd

coordenar as atividades de eleiqSo, n5o podendo este concorrer ir vaga.

Artigo z5 - As reuni6es do Conselho de AdministraqSo serSo convocadas pelo seu Presidente com

5

(cinco) dias de anteced€ncia e com pauta definida, ficando dispensada de convocaqSo a reuniSo que
contar com a totalidade dos conselheiros.

Parigrafo

1o

- A convocaqSo do Conselho de AdministraqSo poderd ser

feita por meio eletr6nico ou

qualquer outra forma que comprove a efetivaqSo da comunicaqSo.
ParSgrafo 2o - O Conselho de AdministraqSo reunir-se-d ordinariamente no minimo tr€s vezes a cada
ano, e, extraordinariamente a qualquer tempo.
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Artigo z6 - O qu6rum minimo para a reuniSo do Conselho de AdministraqSo serS de t/z (metade) mais
ot (um) dos membros.

Artigo z7

-

Em caso de impossibilidade de comparecimento do Presidente do Conselho de

AdministraqSo, o mesmo serd representado pelo Vice-Presidente.

Artigo

28

As decis6es do Conselho de AdministraqSo serSo tomadas em votaqSo por maioria

simples.

Artigo z9 - O Presidente, ou quem o estiver representando, tem o voto de desempate.

Artigo 3o- As reuni5es do Conselho de AdministraqSo serSo registradas em ata lavrada pelo
Secretdrio da reuniSo e assinada pelos presentes.

Pardgrafo Primeiro: as decis6es do Conselho de AdministraqSo, cujo destinatdrio seja a Diretoria
Executiva deverSo ser feitas por escrito ao Diretor Executivo, que deverd estar presente a esta
ReuniSo.

-

Na aus€ncia ndo justificada de Conselheiros por tr6s (3) reuni6es ordindrias
consecutivas o cargo serd declarado vago, sendo adotados os procedimentos necessdrios para seu
preenchimento.
ParSgrafo Segundo

SegSo III

Da Diretoria Executiva

Artigo 3r- A Diretoria Executiva 6 o 6195o de direqSo da ASSOCIA$AO, tendo a seguinte composigSo:
a) Diretor Executivo; e
b) Diretor Administrativo-Financeiro.
Artigo 3z- Compete ao Diretor Executivo:
a) Praticar todos os atos de administraqSo executiva da ASSOCHCAO e oferecer ao Conselho de
AdministraqSo todos os elementos de aqSo previstos no Estatuto Social da ASSOCA$AO;
b) Coordenar todas as atividades da ASSOCA(AO;
c) Responsabilizar-se pelo cumprimento das metas fixadas, inclusive no tocante aos conte(dos
t6cnicos para a prdpria ASSOCIA$AO e museus, bem como a aqSes vinculadas a
ASSOCTA$AO;

d) Assinar juntamente
m

com

o

Diretor Administrativo/Financeiro

os

contratos

e toda a

ovim entaq5o banc Sria;

e)

Responder individualmente por atos praticados;

f)

Cumprir e fazer cumprir as determinaq6es do Conselho de AdministraqSo, bem como cumprir
o presente Estatuto naquilo que lhe coubeq e

7ftr
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Cumprir e fazer cumprir o Regimento lnterno e o Regulamento de ContrataqSo de Obras e
Servigos, Compras e AlienaqSo, e aplicar o Plano de Cargos, SalSrios e Beneficios dos
Empregados da ASSOCH$AO.

Artigo 33- Compete ao Diretor Administrativo/Financeiro:
a) Rdministrar o patrim6nio, os recursos financeiros, e demais verbas da ASSOCA$AO;
b) Apresentar anualmente ao Conselho de AdministragSo o Balanqo contendo demonstraq6es
das receitas e das despesas;

c)

Assinar juntamente com o Diretor Executivo os contratos e todos os documentos de
movimentaqSo bancSria e financeira;
d) O controle do pessoal, responsabilizando-se por todos os procedimentos desta 5real
e) Dar cumprimento a todos os procedimentos necessdrios ao fiel cumprimento das norrnas
contdbeis, trabalhistas e fiscais;
D Assinar recibos e dar quitaqSo de pagamentos e encargos, salvo as exceq6es previstas no
Regulamento de Compras e Contratag6es;
g) Contratar, promover, punir e formalizar e ratificar a demissSo dos empregados, de acordo
com motivaqdo formulada pelo gerente da unidade;
h) Preencher documentos referentes i movimentaqSo de pessoal - admissSo, demissSo,
transfer€ncia e outros; e
D Acompanhar todo o processo de compras, ressalvados os realizados no Smbito das unidades
nos termos do Regulamento de Compras e Contrataq6es.

Artigo 34- A Diretoria Administrativa/Financeira terd sob sua subordinaqSo o N(cleo de Servigos com
as seguintes 6reas:

a) Contdbil;
b) Financeiro;

c)

Recursos Humanosl

d)

Juridica;

e) lnformdtica;
f) Suprimentos; e
g) ManutenqSo e log(stica.
SegSo lV

Do Conselho Fiscal

Artigo 35- O Conselho Fiscal 6 o drgSo de fiscalizaqSo da ASSOCIAC,AO e suas composiqSo
compet6ncias estSo previstas nos artigos j7 $8 do Estatuto Social da ASSOCIACAO.

e

CAPITULO VDA GESTAO DOS EqU|PAMENTOS CULTURATS
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- A gestSo dos Equipamentos

culturais geridos pela ASSOCAqAO ficarit a cargo dos
Gerentes de Unidades, subordinados ) Diretoria Executiva da ASSOCA$AO, nos termos dos artigos
3o, parlgrafos primeiro e segundo, e 36 do Estatuto Social da nSSOCnq,AO.

Artigo 36

Artigo 37 - Compete aos Gerentes de Unidades:
a) Coordenar a execuqSo do Plano de Trabalho Anual do Museu, a fim de acompanhar o prazo e
os resultados das aq6es.
b) Coordenar as equipes de trabalho, estabelecendo critdrios, metas e m6todos de cooperaqSo
entre os grupos, de acordo com o Manual de Recursos Humanos e Regulamento de Compras
e Contrataq6es.

c)

Decidir

e

motivar acerca das contrataq6es e demiss6es de empregados, que

serSo

formalizadas e ratificadas pelo Diretor Administrativo e Financeiro da entidade;

d)
e)

0
g)
h)

i)
j)

Proceder com as compras e contrataq6es das unidades de pequena monta relativas ir
aquisiqSo de materiais de consumo inexistentes no estoque, despesas de curta duraqSo ou de
custeio, nos ternos do Regulamento de Compras e Contrataq6es da entidade;
Proceder com as compras e contratag5es das unidades de pequena monta que n5o tenham
por objeto materiais de consumo inexistentes no estoque, despesas de curta duraqSo ou de
custeio, mediante prdvia autorizaqSo da Diretoria Administrativa, nos termos do
Regulamento de Compras e Contrataq6es da entidade;
Receber os bens adquiridos pela entidade mediante preenchimento da declaragSo de
recebimento do bem ou da emissSo da ordem de infcio para a execuqSo dos serviqos, bem
encaminhar de imediato da nota fiscal ao Departamento Administrativo Financeiro;
estabelecer estrat6gias para o cumprimento das metas em seus respectivos periodos;
Coordenar os serviqos terceirizados da instituiqdo no controle de frequ€ncia, elaboraqSo de
escalas extras, rotinas de serviqo, execuqSo de tarefas, entre outros;
Coordenar os serviqos de estagiSrios;
Coordenar a elaboraqSo e execuqSo de atividades educativas e culturais desenvolvidas para o
p(blico em geral e em especial o prlblico infantil de acordo com o previsto no Plano de
Trabalho Anual;

k)

Elaborar relatdrios (mensais, trimestrais

e

anuais), conforme orientaqSo da Diretoria

Executiva;

l)

Coordenar

a

circulaqSo

de correspond6ncia e documentos em geral relacionados )

administraqSo;

m) Coordenar o registro de dados e pesquisas, experiOncias e observaq6es em textos, tabelas,
grdficos, etc. ou o que melhor se ajuste ) representaqSo das informaq6es geradas durante o
periodo; avaliando o resultado das aq6es realizadas no periodo e as necessidades de propor e

n)
o)
p)

desenvolver novas estratdgias;
Monitorar necessidades de infraestrutura (materiais e equipamentos);
Garantir o sigilo de informaq6es confidenciais;
Avaliar os indicadores e resultados de forma permanente, realizando intervenq6es
necessdrias e pontuais, orientando e subsidiando os procedimentos cotidianos, as prilticas
individuais e coletivas, valorizando o esforqo, o interesse e a participaqSo de todos;
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Gerenciar a operaqSo de espaqos do equipamento cultural gerido pela ACAM Portinari ou
cedido para terceiros como: loja, caf6, restaurante, estacionamento, entre outros, a fim de
manter a qualidade e a legitimidade dos serviqos;
Assessorar a Diretoria Executiva nas negociaq6es com outras entidades conforme pol(ticas
institucionais adotadas, a fim de ter um melhor relacionamento com entidades afins.

Art. 38 - Os Gerentes de Unidade serSo escolhidos pela Diretoria, com base na notoriedade dos
conhecimentos, experi€ncia na 6rea e confianqa, desde que atendidos os requisitos essenciais do
cargo, n5o lhes sendo aplicdveis as regras de recrutamento e seleqSo previstas no Manual de
Recursos Humanos.

Artigo 39 - Compete is unidades e profissionais subordinados diretamente

i

Diretoria Executiva,

exercer as atividades especificas nas respectivas iireas de modo a garantir os padr6es de organizagdo
e serviqos, conforme indicado a seguir.

|-

Area de ComunicagSo: instSncia responsdvel pela coordenaqSo de toda a comunicaqSo da
AssOClAq,Ao CULTURAL DE APolo AO MUSEU cAsA DE poRTtNARt- organizaqSo Social de Cultura
- ACAM PORTINARI, dos espagos museol6gicos, com os meios de comunicaqSo e p(blico externos.
Estd diretamente subordinada a Diretoria Executiva.

ll- Diretoria T6cnica de Conterido: 6 o setor responsiivel pelo planejamento e desenvolvimento e
supervisSo das atividades museol6gicas e culturais. EstSo diretamente subordinadas a esta Diretoria
as seguintes atividades:

a)
b)

DocumentagSo de Acervo:

Responsdvel pelo gerenciamento global do acervo com aq6es de documentaqSo, coleta,
pesquisa e difusSo do acervo exposto e das reservas t6cnicas.
Conservag6odeAcervos:
Responsdvel pela definiqSo, coordenaqSo e execuqSo de aqSes de conservaqSo preventiva e
restauraqSo do acervo exposto e das reservas t6cnicas,

c)

Servigo Educativo:

Responsdvel pelo planejamento e execuqSo de atividades pedag6gicas

d)

e

de comunicaqSo
atrav6s dos acervos e das'exposiq6es realizadas, bem como pela produqSo de material de
apoio aos programas educativos, institucionais e de difus5o.
ProdugSoMuseol6gica:

Responsdvel pelo desenvolvimento museogrdfico, execuqSo e manutenqSo de exposiq5es de
carSter interno e externo.

e) ProgramagSo:
Responsdvel pelo planejamento e execuqSo do calenddrio
projetos, bem como participaqSo nas aq6es de difusSo.

de eventos, de programas

e

t0
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Na aus6ncia das dreas acima identificadas, ou de profissionais especificamente
designados para funq5es acima designadas, as responsabilidades pelo desenvolvimento das

Artigo 4o

-

atividades serSo do Diretor Executivo ou do Diretor Administrativo/Financeiro, respectivamente.

cRplrulo vr- Dos REcuRsos HUMANoS
Artigo 41 - O quadro de Recursos Humanos da ASSOCIA$AO, 6 formado por funcionSrios,

cujas

relaq6es de emprego observam a ConsolidagSo das leis do Trabalho- CLT.

Pardgrafo Unico

-

As normas e diretrizes reguladoras da rotina dos funciondrios da entidade est5o

dispostas no Manual de Recursos Humanos da ASSOCIA(,AO.

cRpfrulo vu - DAs orseostq6rs cERAts
Artigo 4z - Aos demais colaboradores, sem atribuiq6es especificadas nesse Regimento lnterno,
incumbem exercer as atividades prdprias de cada funqSo nas unidades em que estejam lotados, ou
para as quais foram contratados, bem como as determinadas pelos respectivos superiores imediatos,
no limite de suas funqdes.

Artigo 4r- Este Regimento Interno poderd ser alterado pelo Conselho de AdministraqSo, por voto
favordvel da maioria simples em reuniSo exclusiva para tratar deste assunto.
Artigo 44 - Os casos omissos no presente Regimento Interno serSo decididos pelo Diretor Executivo,
sendo a decisSo imediatamente comunicada ao Presidente do Conselho de AdministraqSo.

Artigo 45 - O presente Regimento Interno entrard em vigor na data de sua publicagSo.
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