
ESTATUTO DO INSTITUTO CORECON CULTURAL 

 

CAPITULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO, REGIME JURÍDICO E OBJETIVO 

Art. 1º O INSTITUTO CORECON CULTURAL, também designado pela sigla ICC, fundado 

em 11 de junho de 2019, sob a forma de INSTITUTO, é uma pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro na 

cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço a Rua Paraíba, nº. 

777, bairro - Savassi, CEP: 30.130.141 e reger-se-á por este Estatuto Social e pela 

legislação que lhe for aplicável.  

Art. 2º O INSTITUTO CORECON CULTURAL – ICC - terá por objeto social: 

I. Colaborar na formação e integração dos profissionais e estudantes representados 

pelo INSTITUTO; 

II. Promover a cidadania por meio da difusão de atividades específicas, visando o 

aprimoramento cultural, social e profissional dos economistas e profissionais afins, dos 

estudantes, dos jovens, adultos e idosos da sociedade de modo geral;  

III. Trabalhar como força auxiliar ao CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 10ª REGIÂO - 

MINAS GERAIS - CORECON-MG - na promoção de projetos, pesquisas, estudos e 

atividades que fomentem o conhecimento, o desenvolvimento social e o 

fortalecimento da democracia, da cultura e do desenvolvimento sustentável do estado 

de Minas Gerais e do País, de forma participativa, solidária e ambientalmente 

equilibrada.  

CAPITULO II 

DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES 

Art. 3º O INSTITUTO terá as seguintes categorias de associado: 

I. regulares; 

II. beneméritos. 

§ 1º São considerados associados regulares do INSTITUTO os membros fundadores e 

demais pessoas a serem posteriormente incorporadas.  

§ 2º São considerados associados beneméritos os que houverem prestado relevantes 

serviços à comunidade e à categoria dos economistas, constituindo parte integrante 

do CONSELHO CONSULTIVO do INSTITUTO.  

§ 3º A admissão de associado benemérito será decidida, mediante proposta 

devidamente justificada, pela maioria absoluta dos membros do Conselho Consultivo, 

ou em Assembleia Geral.  



§ 4º Os signatários da Ata de Fundação são considerados associados natos, regulares 

do INSTITUTO. 

Art. 4º O INSTITUTO será constituído por número ilimitado de associados regulares, 

proibida, para a sua admissão, qualquer discriminação em razão de cor, sexo, 

nacionalidade, profissão, credo político ou religioso. 

Art. 5º É direito dos associados regulares participarem das Assembleias Gerais e nelas 

votar e serem votados. 

Art. 6º São deveres dos associados beneméritos: 

I. Cooperar para o desenvolvimento e o maior prestígio do INSTITUTO CORECON 

CULTURAL; 

II. Observar os Estatutos, Regulamentos, Deliberações e Resoluções do INSTITUTO 

CORECON CULTURAL; 

III. Comparecer às reuniões da Assembleia Geral para as quais forem convocados; 

IV. Outros deveres a serem definidos no Regimento Interno do INSTITUTO. 

Art. 7º Os associados que não cumprirem as determinações do Estatuto estarão 

sujeitos às seguintes penalidades: 

I. Advertência; 

II. Suspensão; 

III. Demissão.  

Art. 8º As penas de advertência, suspensão e demissão serão impostas pelo Conselho 

Consultivo, salvo as cometidas pelos membros Diretores ou por membros do próprio 

Conselho Consultivo, que serão de atribuição da Assembleia Geral. 

Art. 9º Para a pena de advertência, suspensão ou demissão de associados, impostas 

pelo Conselho Consultivo, caberá recursos voluntários e sem efeito suspensivo à 

Assembleia Geral. 

Art. 10. Considera-se falta grave passível de demissão, aquela que provocar ou causar 

grave prejuízo ético ou material para o INSTITUTO, a ser definido em regimento 

interno. 

Parágrafo Único: A demissão do associado só é admissível havendo justa causa, e assim 

reconhecida em processo que assegure o direito de defesa e de recurso à própria 

Assembleia Geral, cujos procedimentos serão definidos em regimento interno. 

CAPITULO III 

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUXILIARES 

Art. 11. São órgãos de Direção e Fiscalização: 



I. Assembleia Geral;   

II. Diretoria Colegiada; 

III. Conselho Consultivo; 

IV. Conselho Fiscal. 

Art. 12. São Órgãos Auxiliares: 

I. Secretaria Executiva; 

II. Tesouraria. 

Art. 13. É vedada a remuneração dos membros dos órgãos de Direção e Fiscalização, 

bem como a distribuição, sob qualquer forma ou pretexto, de superávit ou dividendos 

aos seus diretores, mantenedores e associados. 

Art. 14. O INSTITUTO poderá reembolsar os membros da sua Diretoria por despesas 

por eles efetuadas a serviço da entidade, mediante comprovação, de acordo com a 

normatização interna. 

TITULO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 15. A Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação e fiscalização do INSTITUTO, 

é constituída pelos associados regulares em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Art. 16. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente e, na sua falta ou 

impedimento, pelo Vice-Presidente, e terá as seguintes atribuições: 

I. Eleger a Diretoria Colegiada e o Conselho Fiscal; 

II. Examinar e aprovar a prestação de contas do INSTITUTO, com parecer do Conselho 

Fiscal, ambos apresentados pela Secretaria Executiva; 

III. Decidir sobre outras matérias de sua competência originaria ou, em grau de 

recursos, sobre o que lhe for requerido; 

IV. Resolver os casos omissos neste Estatuto; 

V. Modificar, no todo ou em parte, o Estatuto do INSTITUTO, mediante o voto 

favorável de 2/3 (dois terços) dos associados presentes;  

VI. Decidir, com o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, a 

dissolução do INSTITUTO, com observância do Estatuto quanto ao destino de seu 

patrimônio; 

VII. Destituir os membros da Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal, mediante o voto 

favorável de 2/3 (dois terços) dos associados presentes; 

VIII. Autorizar a Diretoria Colegiada a alienar ou gravar os bens imóveis do INSTITUTO; 



IX. Aprovar a indicação pela Diretoria Colegiada dos membros do Conselho Consultivo; 

X. Aprovar a indicação pelo Presidente do Secretário Executivo e do Tesoureiro. 

§1º Somente poderão votar e deliberar as matérias previstas no art.16 os associados 

que estiverem em dia com suas obrigações junto ao INSTITUTO. 

§2º Nos casos de destituição dos Membros da Diretoria Colegiada ou do Conselho 

Fiscal, por irregularidades cometidas no âmbito econômico-financeiro, a Assembleia 

Geral terá, obrigatoriamente, de solicitar uma auditoria nas contas do INSTITUTO. 

Art. 17. A Assembleia Geral será convocada por edital, com antecedência mínima de 7 

(sete) dias, reunir-se-á e deliberará observando o quorum exigido para a matéria, e, 

em segunda convocação, com no mínimo 30 (trinta) minutos após a primeira 

convocação com qualquer número de associados presentes.  

Art. 18. A Assembleia Geral, nos casos previstos nos incisos V, VI e VII do art. 16, só 

poderá ser realizada com a presença da maioria dos associados, em dia com suas 

obrigações, em primeira chamada, e não menos que um terço dos mesmos na 

convocação seguinte. 

§ 1º Nos casos de destituição dos membros da Diretoria Colegiada ou do Conselho 

Fiscal, a Assembleia Geral fixará um prazo máximo de 30 (trinta) dias para a nova 

eleição e nomeará uma comissão de 3 (três) membros para responder interinamente 

pelo Instituto e/ou Conselho Fiscal, durante o período entre a destituição, a nova 

eleição e posse. 

TITULO II 

DA DIRETORIA COLEGIADA 

Art. 19. A Diretoria Colegiada é composta por: 

I. Presidente; 

II. Vice-Presidente; 

III. Diretor de Captação de Recursos; 

IV. Diretor de Eventos Sociais e Culturais. 

§ 1º A Diretoria Colegiada será eleita pela Assembleia Geral para um mandato de 3 

(três) anos, permitida uma reeleição. 

§ 2º No caso de impedimento, ausência ou vacância do Presidente, este será 

substituído pelo Vice-Presidente. 

§ 3º Ao Presidente ou ao Vice-Presidente em exercício caberá, além do seu voto 

ordinário, o voto de qualidade nas reuniões da Diretoria. 

Art. 20. Compete à Diretoria Colegiada: 

I - cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social. 



II - analisar e aprovar os balancetes contábeis apresentados pela Tesouraria; 

III – elaborar e executar programa anual de atividades; 

IV – elaborar e apresentar, à Assembleia Geral, o relatório anual; 

V – estabelecer o valor da mensalidade para os associados contribuintes; 

VI – estreitar relações com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em 

atividades de interesse comum; 

VII - prestar contas da administração, anualmente; 

VIII – convocar a Assembleia Geral. 

Parágrafo Único: A Diretoria Colegiada se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês, 

para tratar de assuntos diversos do INSTITUTO e aprovar os balancetes contábeis e, 

extraordinariamente, mediante convocação do Presidente, cujas decisões serão 

tomadas por maioria de votos. 

Art. 21. Compete ao Presidente:  

I - representar o INSTITUTO, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

II – cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno; 

III – convocar e presidir a Assembleia Geral; 

IV – convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

V – assinar com o tesoureiro, todos os cheques, ordens de pagamento e títulos que 

representem obrigações financeiras da Associação. 

Art. 22. Compete ao Vice-Presidente: 

I - substituir o Presidente em suas eventuais ausências e impedimentos; 

II – assumir a função de Presidente, em caso de vacância, até o término do mandato; 

III - atender e desempenhar funções especiais que lhe forem atribuídas pelo 

Presidente. 

Art. 23. Compete ao Diretor de Captação de Recursos: 

I - Elaborar o plano anual de atividades de sua área, submetendo-o à aprovação da 

Diretoria; 

II – Elaborar projetos, organizar campanhas e eventos destinados à captação de 

recursos necessários ao desenvolvimento do INSTITUTO; 

III – Manter controle/cadastro das entidades públicas e privadas com as quais o 

INSTITUTO mantenha convênios e parcerias; 



IV – buscar assegurar a manutenção dos atuais convênios e parcerias, bem como 

captar novos recursos para o INSTITUTO, através da celebração de novos convênios e 

parcerias; 

V – Cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas pela Diretoria. 

Art. 24. Compete ao Diretor de Eventos Sociais e Culturais: 

I - Elaborar o plano anual de atividades de sua área, submetendo-o à aprovação da 

Diretoria; 

II – Promover eventos sociais e culturais com o objetivo de congregar os associados; 

III – Cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas pela Diretoria. 

TÍTULO III 

CONSELHO CONSULTIVO 

Art. 25. O Conselho Consultivo é composto por membros indicados pela Diretoria 

Colegiada e aprovados pela Assembleia Geral, com mandatos de 3 (três) anos, 

permitida a recondução. 

§1º Os membros indicados e aprovados para o Conselho Consultivo deverão possuir 

conhecimento técnico ou científico a fim de auxiliar no cumprimento das finalidades 

do INSTITUTO, não sendo obrigatório que façam parte do quadro de associados. 

§2º O Conselho Consultivo elegerá, dentre seus pares, um Coordenador que terá como 

atribuição precípua representá-lo junto à Diretoria Colegiada do INSTITUTO e à 

Assembleia Geral. 

§3º. A composição do Conselho Consultivo sempre será em número ímpar, 

resguardado o mínimo de 5 (cinco) membros. 

§ 4º. O Conselho Consultivo terá 5 (cinco) membros natos, sendo 3 (três) Conselheiros 

Titulares, em exercício, do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais 

(CORECON-MG), um membro do CORECON Acadêmico e um membro do grupo 

CORECON Mulher. 

Art. 26. O Conselho Consultivo é órgão de Assessoramento às atividades desenvolvidas 

pelo INSTITUTO, cabendo a ele: 

I. Propor e opinar sobre as ações, projetos e programas; 

II. Contribuir para desenvolver planos de trabalho; 

III. Auxiliar as decisões da Presidência e da Assembleia Geral, quando for o caso; 

IV. Acompanhar a execução do Orçamento Anual e a Prestação de Contas; 

Parágrafo único: O Conselho Consultivo reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por 

ano, e extraordinariamente, sempre que convocado pela Presidência ou Assembleia 

Geral. 



TITULO IV 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 27. O Conselho Fiscal, órgão fiscalizador do INSTITUTO, é composto por 3 (três) 

Membros Efetivos, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, 

permitida uma reeleição.  

§ 1º - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria 

Colegiada. 

§ 2º Os membros do Conselho Fiscal permanecem no exercício de seus cargos até a 

posse do novo Conselho Fiscal. 

Art. 28. São atribuições do Conselho Fiscal: 

I. Exarar parecer conclusivo sobre a Prestação de Contas mensal e relatório anual 

consolidado do INSTITUTO, a partir do parecer de Auditoria encaminhada pelo 

Secretário Executivo; 

II. Fornecer pareceres sobre a gestão do INSTITUTO, quando solicitado pela Assembleia 

Geral; 

III. Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral; 

IV. Eleger o Presidente do Conselho Fiscal entre seus pares para representação perante 

a Presidência e Assembleia Geral. 

§1º. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada 03 (três) meses e, 

extraordinariamente, sempre que necessário ou solicitado pela Presidência ou 

Assembleia Geral. 

§2º. O Conselho Fiscal poderá demandar a contratação de serviços de terceiros para 

realizar auditorias e fornecer relatórios de avaliação dos projetos, desde que aprovada 

pelo Presidente ou pela Assembleia Geral. 

CAPITULO IV 

DA SECRETARIA EXECUTIVA E TESOURARIA 

Art. 29. Compete à Secretaria Executiva, dentre outras atribuições que forem 

regulamentadas através de normativo interno: 

I. Gerir as atividades administrativas, financeiras, contábeis, logísticas, de 

comunicação, dentre outras que forem criadas de acordo com as necessidades e 

conveniências do INSTITUTO; 

II. Fornecer aos órgãos de assessoramento e à Presidência as informações e relatórios 

necessários ao cumprimento de suas atividades; 

III. Acompanhar a realização das atividades programadas, fazendo cumprir as metas 

orçamentárias e finalísticas; 



IV. Auxiliar a Diretoria Colegiada na elaboração e execução do relatório anual de 

atividades da Entidade e submetê-lo à apreciação da Assembleia Geral;  

V. Auxiliar e acompanhar os projetos e processos para captação de recursos 

necessários às atividades do INSTITUTO. 

Parágrafo único: A Secretaria Executiva é composta pelo Secretário Executivo, 

indicados pelo Presidente e aprovado pela Assembleia Geral, para mandato de 3 (três) 

anos, permitida uma recondução. 

Art. 30. Compete à Tesouraria, dentre outras atribuições que forem regulamentadas 

através de normativo interno: 

I. Gerenciar a execução das atividades financeiras; 

II. Elaborar e apresentar a prestação de contas anual; 

III. Apresentar o relatório de auditoria e, caso haja irregularidades, comunicá-las 

imediatamente à Diretoria Colegiada para as providências pertinentes; 

IV. Pagar as contas autorizadas pelo Presidente; 

V. Apresentar relatórios mensais de receitas e despesas para a Diretoria Colegiada; 

VI. Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração do INSTITUTO, incluindo os relatórios 

de desempenho financeiro e contábil e operações patrimoniais realizadas; 

VII. Assinar documentos financeiros, recebimentos e pagamentos, juntamente com o 

Presidente; 

VIII. Auxiliar a contabilidade naquilo que lhe couber. 

Parágrafo único: A Tesouraria é composta pelo Tesoureiro, indicado pelo Presidente e 

aprovado pela Assembleia Geral, para mandato de 3 (três) anos, permitida uma 

recondução. 

CAPÍTULO V 

DO PATRIMÔNIO E DAS FONTES DE RECURSOS  

Art. 31. O patrimônio e a receita do INSTITUTO constituir-se-ão dos bens e direitos que 

lhe couberem, pelo que vier a adquirir no exercício de suas atividades, pela 

contribuição de seus associados, pelas subvenções e doações oficiais e particulares. 

Art. 32. O INSTITUTO poderá receber contribuições, doações, legados e subvenções, de 

pessoas físicas ou jurídicas nacionais e internacionais, destinados à formação e 

ampliação de seu patrimônio ou à realização de trabalhos específicos. 

Art.33. O INSTITUTO se manterá, além do disposto nos artigos 31 e 32, através de 

contribuições dos associados e de outras atividades, sendo que essas rendas, recursos 

e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente na manutenção e 

desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território nacional. 



CAPÍTULO VI 

DO REGIME FINANCEIRO 

Art. 34. O exercício financeiro do INSTITUTO iniciar-se-á em primeiro de janeiro e 

findar-se-á em trinta e um de dezembro de cada ano. 

Art. 35. Quando a execução de planos abranger mais de um exercício, as despesas e a 

previsão dos recursos correspondentes serão aprovados globalmente, consignando-se 

em cada orçamento as respectivas dotações. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 36. A dissolução do INSTITUTO dar-se-á mediante o voto favorável de 2/3 (dois 

terços) dos associados presentes, em Assembleia Geral Extraordinária especialmente 

convocada para tal fim, conforme previsto no artigo 16, inciso VI, deste Estatuto. 

§1º. A Assembleia de dissolução do INSTITUTO só poderá ser instalada se houver 

quórum de 1/3 (um terço) dos associados. 

§2º. Decidida a dissolução, a mesma Assembleia destinará o patrimônio do INSTITUTO 

à instituição congênere, de acordo com os preceitos legais. 

Art. 37. Os associados não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas 

obrigações do INSTITUTO, nem pelos atos praticados pela Diretoria Colegiada ou pelo 

Secretário Executivo. 

Art. 38. A primeira diretoria do INSTITUTO será constituída a partir de Assembleia 

Geral de constituição do mesmo, da qual participarão seus sócios fundadores. 

Art. 39. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Colegiada e referendados pela 

Assembleia Geral. 

Art. 40. O presente Estatuto Social foi aprovado pela Assembleia Geral realizada no dia 

11/06/2019, devendo entrar em vigor nesta data. 

Belo Horizonte, 11 de junho de 2019. 
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