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REGIMENTO INTERNO 

O CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS — CeMAIS, pessoa jurídica de direito 

privado sem fins econômicos, inscrita sob o CNPJ n° 08.415.255/0001-27, com fundamento em 

seu Estatuto e Código de Ética, torna público o seu Regimento Interno, disciplinado pelas 

normas e critérios abaixo arrolados. 

Art. 1° Este Regimento estabelece normas de caráter suplementar de organização e 

funcionamento do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS, consolidando e 

detalhando as disposições de seu Estatuto, devendo os dirigentes e responsáveis pela sua 

aplicação fazê-lo sempre em consonância com os objetivos institucionais da entidade, a 

legislação e demais instrumentos normativos vigentes. 

CAPÍTULO I 

DOS VALORES E PRINCÍPIOS NORTEADORES 

Art. 22 Todas as ações e atividades do CeMAIS, serão norteadas pelos valores e princípios da 

transparência, ética, responsabilidade socioambiental, compromisso com resultados, 

excelência, integridade, cooperação, valorização humana e inovação. 

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES 

Art. 32  O CeMAIS tem por finalidade desenvolver e executar projetos de fomento às alianças 

intersetoriais e de fortalecimento do terceiro setor para promoção do desenvolvimento 

sustentável, bem como aquelas previstas no Estatuto. 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇA0 E CONTROLE INTERNO 
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Art. 420  CeMAIS constitui-se pelos seguintes órgãos: 

Assembleia Geral; 

Diretoria; 

Conselho Fiscal; 

Conselho Consultivo. 

SEÇÃO 1 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 52  A Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação e reunir-se-á Ordinariamente 01 

(uma) vez por ano, preferencialmente em fevereiro. Sempre que possível, as assembleias 

serão realizadas na sede do CeMAIS. 

Art. 62  A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente ou, em sua ausência, por 

outro Diretor ou um associado escolhido em maioria pelos presentes. O Presidente da 

Assembleia designará, dentre os presentes, um secretário, a quem competirá elaborar a ata 

com a síntese das deliberações adotadas. 

Parágrafo único A ata da Assembleia Geral, após assinada pelo Presidente e pelo secretário da 

reunião, será levada a registro em cartório e arquivada, juntamente com a lista de presença e 

documentação pertinente, em arquivo específico na sede do CeMAIS, onde permanecerá à 

disposição de qualquer associado ou membro. 

SEÇÃO II 

DA DIRETORIA 

Art. 72  A Diretoria é composta pelos seguintes cargos: 

Diretor Presidente; 

Diretor Executivo; 

Diretor Financeiro. 
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Parágrafo único Os diretores do CeMAIS poderão ser remunerados por seu trabalho, de 

acordo com valores praticados pelo mercado, correspondente a sua área de atuação, desde 

que haja cumprimento de carga horária. 

Art.82  Os membros da Diretoria são escolhidos entre os associados, em pleno gozo dos seus 

direitos, para um mandato de 3 (três) anos, permitido recondução, sem restrição do número 

de vezes, conforme art. 26 do Estatuto. 

Parágrafo único Os Diretores indicados devem ser profissionais graduados em nível superior 

completo que possua correspondência com o cargo, ou com sólida experiência na área de 

competência. 

Art. 92  Compete à Diretoria elaborar e aprovar o presente Regimento, devendo qualquer nova 

redação dada ser aprovada pela maioria de seus membros. 

Parágrafo único A Diretoria dará publicidade ao Regimento Interno a todos os funcionários e 

membros associados, devendo deixa-lo em sua sede social para consulta de qualquer 

interessado. 

Art. 10 Todas as despesas efetuadas pela Diretoria, quando voluntária, para o exercício de 

atividades de representação institucional do CeMAIS e comparecimento em eventos, 

seminários, cursos, entre outros, tais como deslocamento, estadia e refeições, poderão ser 

adiantadas pela entidade ou prontamente reembolsadas, conforme o caso, mediante a 

apresentação dos respectivos comprovantes de despesas. 

Art. 11 A Diretoria estabelecerá em comum acordo a divisão de atividades e responsabilidades 

de cada membro afim de garantir o bom funcionamento da organização, sendo no mínimo: 

É de competência do Diretor Presidente a representação legal do CeMAIS judicial ou 

extrajudicialmente; 

Ao Diretor Executivo estão subordinados todos os serviços e projetos executados pelo 

CeMAIS, assim como os empregados da entidade; 
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III. Atribui-se ao Diretor Financeiro todas as atividades referentes à administração e 

contabilidade, bem como a elaboração de prestação de contas e confecção de 

relatórios contábeis. 

Art. 12 Todos os documentos, contratos, relatórios, pagamentos, entre outros, possuirá a 

assinatura de no mínimo dois diretores sendo preferencialmente o Diretor Presidente 

acompanhada pelo Diretor responsável pela atividade. 

Parágrafo primeiro Em caso de impedimento ou ausência do Diretor Executivo ou Financeiro 

fica o outro responsável por substituí-lo assinando os documentos necessários juntamente 

com o Diretor Presidente, devendo, obrigatoriamente, informar aquele que foi substituído 

sobre seu conteúdo. 

Parágrafo segundo Quando a ausência ou impedimento for do Diretor Presidente, o Diretor 

Executivo o substituirá em suas atribuições. 

Parágrafo terceiro Para termos, contratos, recibos e demais documentos vinculados a um 

projeto na qual as obrigações foram previamente assumidas em instrumento contratual 

próprio, dispensa-se a assinatura de dois diretores dando-se prioridade à assinatura do Diretor 

Presidente e em sua ausência ou impedimento, às assinaturas do Diretor Executivo e Diretor 

Financeiro nesta ordem de preferência. 

SEÇÃO III 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 130 Conselho Fiscal é composto por 03 (três) membros indicados e eleitos em Assembleia 

Geral, para o mandato de 03 (três) anos, com direito à reeleição, não se exigindo que os 

escolhidos façam parte do quadro de associados do CeMAIS. 

Art. 14 As atividades do Conselho Fiscal serão coordenadas por um Presidente, eleito pelo 

próprio órgão, durante a primeira reunião do mandato. 

Parágrafo primeiro Compete ao Presidente do Conselho Fiscal: 

I. Convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal; 
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II. Representar o Conselho Fiscal perante os demais órgãos de administração do CEMAIS. 

Parágrafo segundo Caso o Presidente do Conselho Fiscal conclua ou perca o seu mandato 

como conselheiro, no exercício da função, o órgão elegerá substituto, referendado na primeira 

Assembleia Geral subsequente, para cumprimento do cargo até o final do mandato. 

Art. 15 O Conselho Fiscal será convocado para reunião por seu Presidente, com no mínimo 05 

(cinco) dias de antecedência, por correspondência eletrônica dirigida aos conselheiros, da qual 

constará o local, data e hora, e a pauta da reunião. 

Parágrafo primeiro Assuntos não incluídos expressamente na convocação somente poderão 

ser votados em reunião, caso haja presença de todos os conselheiros. 

Parágrafo segundo A presença de todos os conselheiros na reunião supre a exigência de prévia 

convocação. 

Art. 16 O conselheiro não poderá se fazer representar por procurador nas reuniões do 

Conselho Fiscal. 

Art. 17 A reunião do Conselho Fiscal será instaurada com a presença de, pelo menos, 02 (dois) 

conselheiros, sendo um deles, obrigatoriamente, o Presidente. 

Art. 18 As deliberações do Conselho Fiscal demandarão o voto concorde de, pelo menos, 02 

(dois) conselheiros. 

Art. 190 Presidente designará, a cada reunião, dentre quaisquer dos presentes, um secretário, 

a quem compete elaborar a ata com a síntese das deliberações adotadas, podendo, se 

necessário, convidar terceiro para a confecção da ata. 

Parágrafo único A ata de reunião, após assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal e pelo 

secretário da reunião, será arquivada, juntamente com a lista de presença e documentação 

pertinente, em arquivo específico na sede da GEMAIS, onde permanecerá à disposição de 

qualquer associado ou membro. 
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SEÇÃO IV 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

Art. 20 O Conselho Consultivo é órgão auxiliar que prestará apoio e orientação às atividades 

desenvolvidas pelo CEMAIS. 

Art. 21 O Conselho Consultivo é composto pelo mínimo de 03 (três) e máximo de 12 (doze) 

membros indicados e eleitos em Assembleia Geral, para o mandato de 03 (três) anos, podendo 

haver recondução. 

Parágrafo único Os membros indicados devem possuir conhecimento técnico ou cientifico no 

âmbito das atividades realizadas pela entidade e seu fim, não se exigindo que os escolhidos 

façam parte do quadro de associados do CEMAIS. 

Art. 22 As atividades do Conselho Consultivo serão coordenadas por um Presidente, eleito pelo 

próprio órgão entre seus integrantes, para mandato de 03 (três) anos, permitida a recondução. 

Parágrafo primeiro Compete ao Presidente do Conselho Consultivo: 

Convocar e presidir as reuniões do Conselho Consultivo 

Representar o Conselho Consultivo perante os demais órgãos de administração do CEMAIS. 

Parágrafo segundo Caso o Presidente do Conselho Consultivo conclua ou perca o seu mandato 

como conselheiro, no exercício da função, o órgão elegerá substituto, referendado na primeira 

Assembleia Geral subsequente, para cumprimento do cargo até o final do mandato. 

Art. 23 O Conselho Consultivo será convocado por seu Presidente, com no mínimo 03 (três) 

dias de antecedência, por correspondência eletrônica dirigida aos conselheiros, da qual 

constará o local, data e hora, e a pauta da reunião. 

Parágrafo primeiro Assuntos não incluídos expressamente na convocação somente poderão 

ser votados, em reunião, caso haja presença de todos os conselheiros. 

Parágrafo segundo A presença de todos os conselheiros na reunião supre a exigência de prévia 

convocação. 
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Art. 24 O conselheiro não poderá se fazer representar por procurador nas reuniões do 

Conselho Consultivo. 

Art. 25 A reunião do Conselho Consultivo será instaurada atendendo os mesmos requisitos 

exigidos para a Assembleia Geral. 

Art. 26 0 Presidente designará, a cada reunião, dentre quaisquer dos presentes, um secretário, 

a quem compete elaborara ata com a síntese das deliberações adotadas. 

Parágrafo único A ata da reunião, após assinada pelo Presidente do Conselho Consultivo e 

pelo secretário da reunião, será arquivada, juntamente com a lista de presença e 

documentação pertinente, em arquivo específico na sede da CEMAIS, onde permanecerá à 

disposição de qualquer associado ou membro. 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

SEÇÃO I 

DO CODIGO DE ÉTICA 

Art. 27 Compete à Diretoria elaborar e aprovar o Código Ética, devendo qualquer nova 

redação dada ser aprovada pela maioria de seus membros. 

Art. 28 O Código de Ética será elaborado com base nos princípios e valores norteadores da 

instituição devendo todas as atividades exercidas pelo CeMAIS, preponderantes ou não, 

estarem em conformidade com este. 

SEÇÃO II 

DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
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Art. 29 Compete à Diretoria aprovar o Regulamento de Compras e Contratações, devendo 

qualquer nova redação dada ser aprovada pela maioria de seus membros. 

Parágrafo único A Diretoria dará publicidade ao Regulamento de Compras e Contratações a 

todos os colaboradores e interessados. 

Art. 30 O Regulamento de Compras e Contratações disporá sobre aquisição, alienação, locação 

e doação de bens moveis e imóveis, onerosa ou não, bem como contratação de empregados e 

prestadores de serviços estabelecendo procedimentos e normas para sua realização, sendo 

sua aplicação obrigatória para todos os projetos e ações do CeMAIS. 

Parágrafo único O Regulamento de Compras e Contratações deverá ser elaborado em 

conformidade com o Estatuto, o presente Regimento Interno e o Código de Ética, sob pena de 

nulidade do dispositivo contrário. 

SEÇÃO III 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

Art. 31 Todas as atividades do Cemais e de seus colaboradores devem, ainda, ser regidas de 

acordo com as políticas internas adotadas. 

Parágrafo único O CeMAIS dará publicidade a todas as políticas internas que o norteiam, 

devendo seu conteúdo ser de conhecimento de todos os empregados e associados. 

Art. 32 Nenhuma notícia para divulgação pela imprensa escrita, virtual, rádio ou televisão, 

poderá ser fornecida sem autorização prévia da Diretoria. 

Art. 33 Nenhum colaborador poderá receber pagamento ou gratificação extraordinária sob 

qualquer forma, em reconhecimento dos serviços a que está obrigado a prestar 

rotineiramente em função do seu cargo. 

Art. 34 Para o desenvolvimento das atividades que lhe serão inerentes, o CeMAIS poderá 

contar, com profissionais oriundos de cooperativas, empresas terceirizadas e os voluntários, 
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que nela trabalharão, sem remuneração, em virtude de regulamento próprio, obedecido à 

legislação vigente a respeito do voluntariado. 

Art. 35 O CeMAIS poderá doar bens adquiridos em razão de contratos, temos de parceria, 

convênios ou patrocínios, à outras instituições sem fins econômicos, desde que não resulte em 

prejuízo patrimonial ou violação de cláusulas contratuais. 

Art. 360s casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Diretoria do CeMAIS. 

Art. 37 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

Belo Horizonte, 19 de Junho de 2017. 
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Marcela Giovanna Nascim Zto de Souza 

Aline Seoan Resende Paulino 
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Ustane Lopes Martins 
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