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REGIMENTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE
RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ABHA.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Este Regimento Interno tem por finalidade estabelecer regras de funcionamento
da ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS - ABHA, referida no Estatuto como ASSOCIAÇÃO,
doravante denominada simplesmente ABHA, pessoa jurídica de direito privado,
ASSOCIAÇÃO civil sem fins econômicos, autônoma, inscrita no CNPJ sob o nº
06.536.989/0001-39, com sede na Rua Jaime Gomes, 741, centro, na cidade de
Araguari, Estado de Minas Gerais, com prazo de duração indeterminado e reger-se-á
por seu Estatuto vigente, por este Regimento Interno e pelas disposições que lhe forem
aplicáveis.
§1º - Para os efeitos deste Regimento, as expressões ABHA, ABHA GESTÃO DE
ÁGUAS e a palavra ASSOCIAÇÃO equivalem à denominação Associação Multissetorial
de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas.
§2º - Por decisão da Assembleia Geral a ABHA poderá ter unidades descentralizadas
em cidades integrantes da bacia hidrográfica de interesse de sua atuação.
CAPÍTULO II
DOS ASSOCIADOS
Art. 2º - A ABHA GESTÃO DE ÁGUAS é composta por Entidades associadas usuárias
de águas das bacias hidrográficas, conforme classificação que se segue:
I - Sócios Fundadores são todas as Entidades Associadas, usuárias de recursos hídricos,
que tiveram sua participação no processo legal e burocrático para criação da
Associação, conforme ata da Reunião Extraordinária do CBH Araguari, devidamente
registrada em 23 de agosto de 2005.
II - Sócios não fundadores são todas as Entidades Associadas, usuárias de recursos
hídricos, que tiveram seu cadastramento como associado, após a reunião de criação da
Associação.
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SEÇÃO I
DA ADMISSÃO DE NOVOS ASSOCIADOS
Art. 3º - O chamamento para novas Entidades Associadas será disciplinado por Edital
Específico, aprovado em Assembleia Geral.
Art. 4º - A admissão de novos sócios dar-se-á com a aprovação de no mínimo 2/3 dos
associados presentes, em Assembleia Geral, devendo ser respeitados os seguintes
critérios:
I - Para associar-se, o interessado deverá atender as normas dispostas no Edital
Específico, em conformidade com o Estatuto Social e Regimento Interno da ABHA.
II - Para associar-se o representante de pessoa jurídica deverá entregar na ABHA os
seguintes documentos:
a) Proposta de admissão fornecida pela ABHA, assinada pelo representante legal;
b) Contrato ou Estatuto Social, se pessoa jurídica de direito privado;
c) Cartão CNPJ.
d) Ata de eleição ou ato de nomeação, conforme o caso, do respectivo dirigente

necessariamente atualizado, salvo no caso de pessoa jurídica de direito privado
onde tal condição resulte nominal e inequivocamente identificada no respectivo
contrato social.
e) Cópia da Cédula de Identidade e CPF/MF do representante legal.
f) Comprovação de reconhecidas contribuições em prol da gestão de recursos

hídricos ou ação interveniente nas bacias hidrográficas pertinentes à área de
atuação da ABHA;
g) Comprovação do processo de outorga de direito de uso de água em vigência.

III - Poderão se associar à ABHA, as Entidades constantes dos seguintes setores:
a) Irrigantes;
b) Concessionárias e/ou autorizadas de geração de energia hidrelétrica;
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c) Indústrias;
d) Concessionárias e/ou autorizadas de serviços públicos de saneamento básico;
e) Outros setores usuários.
§1º - As Entidades Associadas poderão fazer parte de qualquer Comitê de Bacias
Hidrográficas em que a ABHA GESTÃO DE ÁGUAS exerce atuação, desde que com
representantes distintos.
§2º - as Entidades Associadas não poderão estar representadas simultaneamente, no
Conselho de Administração e no Conselho Fiscal.
§3º - As Entidades Associadas tem total responsabilidade sobre os representantes por
ela indicados.
Art. 5º - Todas as Entidades Associadas, em pleno gozo de seus direitos, têm o direito
à voz.
Parágrafo Único - O direito de votar e ser votado serão exercidos pelos associados,
desde que não tenham incorrido em nenhuma infração que ocasione alguma sanção
disciplinar e que estejam adimplentes com a cota de contribuição em vigor.
SEÇÃO II
DOS DIREITOS
Art. 6º - São direitos dos sócios:
I - Participar das Assembleias Gerais;
II - Votar e ser votado para os cargos eletivos, na forma do Estatuto e deste Regimento
Interno;
III - Propor ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva medidas referentes ao
cumprimento da finalidade básica e dos objetivos da ABHA;
IV - Propor à Assembleia Geral a retirada de associados que incorram em atitudes
incompatíveis com a finalidade da ABHA, observado o disposto no Estatuto e neste
Regimento Interno;
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V - Recorrer ao Conselho de Administração, em última instância, dos atos e resoluções
da Diretoria Executiva que julgue contrariar seus direitos;
VI - Realizar, a qualquer tempo, a substituição de seus representantes na Assembleia
ou nos Conselhos de Administração e Fiscal, desde que comuniquem formalmente e por
escrito ao Conselho de Administração.
SEÇÃO III
DOS DEVERES
Art. 7º - São deveres dos Sócios:
I - Cumprir as disposições estatutárias, regimentais e regulamentares;
II - Acatar as decisões da Assembleia Geral;
III - Indicar seus representantes junto aos Conselhos de Administração e Fiscal;
IV - Manter atualizadas suas informações básicas;
V - Colaborar nas atividades da ABHA, quando solicitados;
VI - Manter-se adimplente com a cota de contribuição mensal.
SEÇÃO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 8º - Os associados não respondem, nem mesmo solidária ou subsidiariamente,
pelos encargos da ABHA.
Art. 9º - Os associados que praticarem, em nome da Entidade, atos contrários à Lei, ao
Estatuto, ao Regimento Interno ou aos demais regulamentos da Entidade, responderão
pessoalmente pelos mesmos, nas esferas administrativas, judiciais e nos termos deste
Regimento Interno.
SEÇÃO V
PERDA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO
Art. 10º - Perderá a qualidade de associado:
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I - Aquele que, voluntariamente, requerer seu desligamento, mediante comunicação
formal e por escrito ao Conselho de Administração;
II - Aquele que apresente comportamento incompatível com as finalidades da associação
ou se for reconhecida a existência de motivos graves, a ser apurado em processo
administrativo, cabendo à adequação da situação fática, mediante a utilização da
analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito;
III - Aquele que deixar de ser usuário de recursos hídricos;
IV - Descumprir as disposições estatutárias, regimentais e regulamentares;
V- Deixar de comparecer a 3 (três) Assembleias Gerais consecutivas ou 5 (cinco)
alternadas, salvo em caso de apresentação de justificativa aceita pela maioria
simples em reunião plenária;
VI - Aquele que deixar de regularizar a condição de inadimplência, após parecer
conclusivo de Processo Administrativo.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, IV e o VI será necessária instauração de
processo administrativo nos termos deste Regimento Interno.
CAPÍTULO III
DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 11 - As Entidades Associadas da ABHA deverão manter-se adimplentes com os
pagamentos da cota de contribuição, em conformidade com resolução específica
aprovada pela Assembleia Geral.
Parágrafo Único - O valor da contribuição prevista neste artigo deverá ser incorporado
aos recursos financeiros da ABHA.
Art. 12 - A resolução especifica de que trata o artigo 10, deverá estabelecer valores,
prazos, possibilidade de reajuste, índice de correção, juros, multas e outras condições
que forem deliberadas.
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Art. 13 - As Entidades Associadas que não estiverem quites com o pagamento da cota
de contribuição serão consideradas inadimplentes e serão notificadas para a
regularização do débito.
Parágrafo Único: O Conselho de Administração deverá notificar as Entidades
Associadas que estiverem com 2 (duas) contribuições em atraso, estabelecendo prazo
de até 15 (quinze) dias úteis para quitar suas dívidas ou apresentar as justificativas
devidas.
Art. 14 - As Entidades Associadas que estiverem inadimplentes com o pagamento da
cota de contribuição sujeitar-se-ão às penalidades previstas no Capítulo VIII.
§1º - Em caso de suspensão da Entidade Associada, o pagamento da cota de
contribuição continua sendo devido, acrescida de incidência de juros e correção
monetária, sujeita à cobrança judicial.
§2º - Na situação de desligamento por inadimplência, a Entidade poderá solicitar ao
Conselho de Administração sua reassociação, após a regularização do débito com juros
e correções, observado o disposto no artigo 50 deste Regimento.
Art. 15 - Em caso de saída voluntária da Entidade, as cotas de contribuição vencidas
deverão ser quitadas, acrescidas de incidência de juros e correção monetária, sujeitas à
cobrança judicial.
CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA DE SEUS ÓRGÃOS
Art. 16 - A ABHA tem a seguinte estrutura:
I - Assembleia Geral;
II - Conselho de Administração;
III - Conselho Fiscal;
IV - Diretoria Executiva.
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SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL
Art. 17 - A Assembleia Geral é constituída pelos associados em pleno gozo de seus
direitos estatutários e tem as suas competências estabelecidas no Estatuto e neste
Regimento.
Art. 18 - Salvo disposição em contrário, as deliberações da Assembleia Geral serão
tomadas por maioria simples com direito a voto, não se computando os votos em branco.
§1º - As deliberações da Assembleia Geral vinculam e obrigam a todos, ainda que
ausentes ou discordantes.
§2º - No caso de empate, o representante que estiver presidindo a reunião, terá o voto
de qualidade.
Art. 19 - Os trabalhos da Assembleia serão dirigidos por mesa composta pelo Presidente
e Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Art. 20 - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia será feita ata, que deverá ser
assinada pelos componentes da mesa e pelo responsável que a lavrou, após aprovação
da mesma, na reunião seguinte.
§1º - A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive
dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas.
§2º - A Assembleia Geral da ABHA pode autorizar a publicação de ata com omissão das
assinaturas dos associados.
§3º - Se a ata não for lavrada na forma permitida pelo §1º, poderá ser publicado apenas
o seu extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações
tomadas.
Art. 21 - Havendo solicitação justificada de qualquer Entidade Associada da ABHA, o
Presidente do Conselho poderá determinar a inversão da ordem de discussão e votação
da Ordem do Dia, assim como, poderá adiar a discussão e votação de qualquer matéria
submetida à ABHA.
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Art. 22 - As questões de ordem, sobre a forma de encaminhamento da discussão e
votação da matéria em pauta, podem ser levantadas a qualquer tempo, mediante prévia
inscrição, devendo ser formuladas com clareza e indicação do que se pretende elucidar,
podendo fazer uso da palavra.
Parágrafo Único - As questões de ordem serão decididas pelo Presidente.
SEÇÃO II
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 23 - O Conselho de Administração é o órgão de deliberação superior da ABHA.
Art. 24 - O Conselho de Administração é composto por 8 (oito) membros, representantes
de Entidades Associadas, sendo:
I - 4 (quatro) representantes, usuários de recursos hídricos, e seus respectivos suplentes,
indicados pela Assembleia Geral, a saber:
a) 1 (uma) vaga, dos irrigantes;
b) 1 (uma) vaga, das concessionárias e/ou autorizadas de geração de energia

hidrelétrica e dos usuários associados indicados no Artigo 4º, inciso III, alínea “e”
deste Regimento;
c) 1 (uma) vaga, das indústrias;
d) 1 (uma) vaga, das concessionárias e/ou autorizadas de serviços públicos de

saneamento básico.
Parágrafo Único: Não havendo candidatos dentro dos segmentos indicados em uma
das alíneas do inciso I, as vagas poderão ser ocupadas por outros setores associados,
por meio de decisão em Assembleia Geral ou se for o caso, por votação, primando-se
pela representatividade isonômica.
Art. 25 - Haverá ainda a escolha das Entidades convidadas e seus respectivos suplentes
pelo Conselho de Administração, logo após sua eleição, para participar do Conselho,
respeitando a seguinte proporção:
I - 1 (uma) vaga para ONGs;
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II - 1 (uma) vaga para os Institutos de Ensino e Pesquisa;
III - 1 (uma) vaga para as Entidades de classe;
IV - 1 (uma) vaga para o Poder Público Municipal.
§1º - O procedimento de escolha das Entidades convidadas será determinado em
deliberação específica.
§2º - Os membros do Conselho de Administração terão mandato de quatro anos,
admitida reeleição para mandatos subsequentes. Entretanto, ao Presidente e ao VicePresidente será permitida apenas uma reeleição, conforme estabelece artigo 20 do
Estatuto.
§3º - O mandato do Conselho de Administração terá início no primeiro dia útil do mês de
janeiro, do ano subsequente ao do processo eleitoral.
§4º - Para participação nas reuniões do Conselho de Administração, os membros que se
deslocarem para fora de seu domicilio farão jus à diária de viagem, disciplinada por
resolução específica aprovada em Assembleia Geral, de acordo com os critérios
adotados pela ABHA, respeitados os limites orçamentários.
Art. 26 - Ao Conselho de Administração competirá resolver sobre os casos omissos
neste Regimento Interno.
§1º - O Conselho de Administração deliberará com a presença da maioria absoluta.
§2º - Em caso de empate nas deliberações, o Presidente, além do voto individual, terá o
voto de qualidade.
§3º - O Conselho de Administração lavrará atas circunstanciadas de suas reuniões.
SEÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL
Art. 27 - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da Associação, composto por 3 (três)
Entidades Associadas e respectivos suplentes, indicados pela Assembleia Geral, para o
mandato de quatro anos.
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Parágrafo Único: O mandato do Conselho Fiscal terá início no primeiro dia útil do mês
de maio do ano subsequente ao do processo eleitoral.
Art. 28 - A função da Entidade Associada no Conselho Fiscal é indelegável.
Parágrafo Único: O Conselho Fiscal poderá solicitar assessoramento para exame dos
livros, dos balanços e das contas, cuja proposta será deliberada pelo Conselho de
Administração.
Art. 29 - Não podem ser indicados para o Conselho Fiscal, representantes das Entidades
Associadas que compõe o Conselho de Administração, nos termos do art. 13, II do
Estatuto.
Art. 30 - A Entidade Associada, com representante no Conselho Fiscal, que perder, por
qualquer motivo, a qualidade de associada, será substituída por outra Entidade indicada
pela Assembleia Geral, dentro de 30 (trinta) dias do seu afastamento para completar o
respectivo mandato.
§1º - Em caso de vacância de Entidade Titular, a Entidade Suplente assumirá a
titularidade, devendo a vaga suplente ser composta observando os procedimentos no
caput deste artigo.
§2º - Para aplicação do que dispõe o caput deste artigo, poderá, se necessário, ser
instaurado Processo Administrativo, respeitado a ampla defesa e o contraditório, bem
como as regras contidas no Estatuto e neste Regimento Interno.
Art. 31 - Poderá a Entidade Associada, através do seu representante no Conselho Fiscal,
requerer, voluntariamente, seu desligamento, mediante comunicação formal e por escrito
ao Conselho de Administração.
Parágrafo Único - Caberá a Assembleia Geral indicar outra Entidade para o Conselho
Fiscal, dentro de 30 (trinta) dias, em caso de desligamento de alguma Entidade.
Art. 32 - A Entidade Associada com representante no Conselho Fiscal não é responsável
pelos atos ilícitos de outros representantes, salvo se com eles foi conivente, ou se
concorrer dolosamente para a prática do ato.
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SEÇÃO IV
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Art. 33 - A ABHA terá uma Diretoria Executiva composta por um Diretor-Presidente, um
Gerente de Administração e Finanças, um Gerente Técnico e até 5 coordenadores,
cabendo-lhes desenvolver as ações necessárias à realização das finalidades e objetivos
institucionais, segundo as diretrizes e planos aprovados pelo Conselho de
Administração.
Art. 34 - Compete ao Diretor-Presidente da ABHA, além das atribuições previstas no
Estatuto:
I - Planejar, dirigir e controlar os serviços e atividades da ABHA;
II - Encaminhar para apreciação do Conselho de Administração a indicação dos Gerentes
e Coordenadores;
III - Participar das reuniões da Assembleia Geral;
IV - Elaborar Planejamento Estratégico e apresentar relatório de execução com revisões
anuais;
V - Realizar a movimentação financeira da ABHA e, em especial, promover o pagamento
de obrigações, assinar cheques, acordos, convênios, contratos com instituições
bancárias e de crédito e demais instrumentos de ajuste, em conjunto com o Gerente
Administrativo e Financeiro;
VI - Assinar livros de caixa, balancetes e balanços do movimento contábil e demais
instrumentos de ajuste;
VII - Representar a ABHA, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
VIII - Comunicar ao Conselho de Administração, para as providências cabíveis, o
afastamento irregular, a vacância do cargo, o pedido de licença ou afastamento, a
infringência de normas legais ou regulamentares ou a ocorrência de ato que possa
causar prejuízo, efetivo ou potencial, ao patrimônio, à imagem ou aos interesses da
ABHA, relativamente aos Gerentes e Coordenadores;
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IX - Propor ao Conselho de Administração, a oneração ou a alienação de bens do ativo
permanente da ABHA;
X - Constituir procuradores, mandatários ou prepostos com fins específicos, em nome
da ABHA, conjuntamente com um dos Gerentes, após anuência do Conselho de
Administração;
XI - Gerir o patrimônio da ABHA;
XII - Avaliar e aprovar as minutas dos termos de contratos, convênios, compra de
material permanente e contratação de pessoal, com seus respectivos custos financeiros,
relacionados à finalidade e aos objetivos da ABHA;
XIII - Contratar e destituir pessoal dando ciência ao Conselho de Administração;
XIV - Aprovar a transferência da sede da ABHA para outro local na mesma cidade;
XV - Elaborar resoluções previstas no artigo 11 deste Regimento Interno, que deverá ser
encaminhado ao Conselho de Administração;
XVI - Elaborar o Edital previsto no artigo 3º deste Regimento Interno, que deverá ser
encaminhado ao Conselho de Administração;
XVII - Assinar contratos de locação, com particulares, imobiliárias ou com quaisquer
outros documentos junto a pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto com o Gerente
Administrativo e Financeiro;
XVIII - Elaborar a prestação de contas da ABHA considerando os seguintes
procedimentos:
a) Observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas

Brasileiras de Contabilidade;
b) Publicidade por qualquer meio eficaz, após a aprovação pelo Conselho de

Administração, dos demonstrativos financeiros, incluindo-se as certidões
negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, e os relativos à execução de
eventuais contratos, convênios e ajustes celebrados com Entidades do Poder
Público, inclusive os objetivos e metas pactuados e o seu nível de atendimento,
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disponibilizando todos estes elementos, na mesma data, por meios eletrônicos de
acesso público;
c) 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;
d) Aplicação de todos os recursos e bens de origem pública e/ou privada recebidos

pelas ABHA, conforme normas constitucionais e legislação pertinente.
XIX - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela Assembleia Geral ou pelos
Conselheiros;
§1º - Em caso de ausência do Diretor-Presidente, o Gerente Administrativo Financeiro
assumirá as atribuições daquele previstas no Estatuto Social e neste Regimento Interno,
e na ausência deste, assumirá o Presidente do Conselho de Administração.
§2º - Na eventual vacância do cargo, o Presidente do Conselho de Administração
designará o Gerente que funcionará como substituto eventual do Diretor-Presidente.
§3º - Na eventual vacância dos cargos de Diretor-Presidente e do Gerente, a
competência do Diretor Presidente, será exercida pelo Presidente ou Vice-Presidente do
Conselho de Administração, ou ainda por conselheiro designado, perdurando enquanto
não houver o preenchimento dos cargos.
Art. 35 - As competências dos demais cargos da Diretoria Executiva serão definidas por
meio de portaria.
CAPÍTULO V
DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 36 - Para o processo de eleição será formada uma Comissão Eleitoral composta por
3 (três) representantes das Entidades Associadas.
§1º - A Comissão Eleitoral será constituída por representantes das Entidades Associadas
que não possuem interesse em participar da composição de qualquer da (s) chapa (s)
concorrente (s) ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
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§2º - Os representantes das Entidades Associadas poderão se candidatar para fazer
parte da Comissão Eleitoral, manifestando a vontade junto à Assembleia Geral para
apreciação de seus nomes. Não havendo candidatos para formarem a Comissão
Eleitoral, a Assembleia Geral decidirá e escolherá três representantes das Entidades
Associadas para integrar a referida Comissão, sendo sempre observado o disposto no
parágrafo primeiro, deste artigo.
§3º - Havendo consenso entre as Entidades Associadas e a formação de chapa única
para o Conselho de Administração, a eleição poderá ser efetivada por aclamação,
dispensando-se, assim, o ato de escrutínio.
§4º - De igual forma, havendo consenso e a formação de chapa única para o Conselho
Fiscal, a eleição poderá ser efetivada por aclamação, dispensando-se o ato de
escrutínio.
§5º - Poderá exercer o direito de votar e ser votado somente os representantes das
Entidades que estiverem em adimplência com a ABHA e que não estejam com seus
direitos suspensos.
Art. 37 - Compete à Comissão Eleitoral, além das competências previstas no Estatuto:
I - Escolher, entre os seus componentes, um presidente e um secretário;
II - Expedir instruções para as eleições, o exercício do voto e as apurações;
III - Dirigir, organizar e fiscalizar a votação, durante a realização da mesma, tudo de
acordo com o Estatuto e este Regimento Interno;
IV - Decidir sobre as impugnações;
V - Lavrar atas de suas reuniões e apurações.
Art. 38 - A eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e respectiva
posse, deverá ser realizada e efetivada na mesma Assembleia Geral específica.
§1º - O mandato do Conselho de Administração terá início no primeiro dia útil do mês de
janeiro do ano subsequente.
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§2º - O mandato do Conselho Fiscal terá início no primeiro dia útil do mês de maio do
ano subsequente.
Art. 39 - O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, os
quais serão eleitos pelos seus membros, em escrutínio aberto por maioria simples, para
mandato de quatro anos, admitida uma reeleição para mandato subsequente.
§1º - A função de Presidente somente poderá ser exercida por representante das
Entidades Associadas indicadas no inciso I do artigo 16 do Estatuto Social.
§2º - No caso de vacância de membro do Conselho de Administração, caberá à sua
Entidade a indicação de novo representante para completar o respectivo mandato.
§3º - Em caso de vacância do cargo do Presidente e ou do Vice-Presidente deverá haver
nova eleição até 60 (sessenta) dias, pelos membros do Conselho de Administração.
§4º - No caso de vacância de Entidade Associada integrante do Conselho de
Administração, caberá solicitação à Assembleia Geral a indicação de nova Entidade para
completar o respectivo mandato, observada a composição prevista no art. 16 do Estatuto
Social.
§5º - Em caso de vacância de Entidade Titular, a Entidade Suplente assumirá a
titularidade, devendo a vaga suplente, ser composta observando os procedimentos no
parágrafo anterior.
Art. 40 - O Conselho Fiscal terá um Presidente e um Vice-Presidente, escolhidos pelos
seus membros, em sua primeira reunião, para mandato de quatro anos.
§1º - No caso de vacância de membro do Conselho Fiscal, caberá à Entidade a
indicação, em até 30 (trinta) dias, de novo representante para completar o respectivo
mandato.
§2º - Em caso de vacância do cargo do Presidente e ou do Vice-Presidente deverá haver
recomposição em até 60 (sessenta) dias, pelos seus próprios membros.
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§3º - No caso de vacância de Entidade Associada integrante do Conselho Fiscal, caberá
solicitação à Assembleia Geral a indicação de nova Entidade para completar o respectivo
mandato.
§4º - Em caso de vacância de Entidade Titular, a Entidade Suplente assumirá a
titularidade, devendo a vaga suplente, ser composta observando os procedimentos no
parágrafo anterior.
CAPÍTULO VI
DO REGIME FINANCEIRO
Art. 41 - O exercício financeiro da ABHA coincidirá com o ano civil, com término no dia
31 de dezembro de cada ano, e o orçamento obedecerá aos princípios legais.
Art. 42 - Integram o patrimônio da ABHA os bens, direitos e contribuições que a qualquer
título lhe venham a ser destinados ou adquiridos.
CAPÍTULO VII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 43 - A prestação de contas referente aos recursos financeiros da ABHA, será
elaborada anualmente pela Diretoria Executiva, analisada pelo Conselho Fiscal, com
posterior aprovação pelo Conselho de Administração, para encaminhamento à
Assembleia Geral.
§1º - A prestação de contas da ABHA discriminará as receitas, despesas e demais
elementos de forma a permitir a avaliação financeira, patrimonial e de resultados,
devendo:
I - Observar os princípios fundamentais de contabilidade e normas brasileiras de
contabilidade;
II - Prestar contas de todos os recursos e bens recebidos pela entidade, bem assim de
todas as despesas por ela incorridas e dos compromissos futuros desta mesma
natureza.
§2º- A prestação de contas poderá ser submetida à auditoria externa independente, a
critério do Conselho de Administração.

16

CAPÍTULO VIII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES DISCIPLINARES
Art. 44 - O Processo Administrativo disciplinar, em que se assegurarão o contraditório e
a ampla defesa, é o instrumento destinado a apurar responsabilidades das Entidades ou
de seus representantes e da Diretoria Executiva, por infração disciplinar praticada no
exercício de suas atribuições.
§1º - O Processo Administrativo Disciplinar poderá ser instaurado mediante motivação,
solicitada ao Presidente do Conselho de Administração por qualquer interessado,
confirmada a autenticidade do objeto. Caso o fato narrado não configure evidente
infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada.
§2º - O Processo Administrativo Disciplinar será criado pelo Conselho de Administração
e conduzida por uma Comissão composta por 3 de seus representantes, não podendo
dela participar, o cônjuge, companheiro ou parente do indiciado, consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
§3º - A Comissão indicará, dentre eles, o seu Coordenador e o Relator.
§4º - A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade,
assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da
administração, apresentando parecer conclusivo sobre o assunto em questão.
§5º - A critério da Comissão as reuniões e as audiências poderão ter caráter reservado,
devendo ser registradas em atas as deliberações adotadas.
Art. 45 - Constituem sanções disciplinares:
I - Advertência;
II - Suspensão;
III – Desligamento/Destituição ou Demissão.
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Art. 46 - Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da
infração cometida, os danos que dela provierem para a ABHA e Entidades Associadas,
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes, se houver.
Parágrafo Único - O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento
legal e a causa da sanção disciplinar.
Art. 47 - São condutas sujeitas às sanções disciplinares:
I - Criar resistência injustificada ao andamento de processo ou execução de serviço;
II - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função que exerce;
III - Recusar-se, injustificadamente, a prestar contas à ABHA quando solicitado;
V - Denegrir a imagem da Associação e de seus representantes;
VI - Violar sem justa causa, sigilo profissional;
VII - Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou
objeto da ABHA;
VIII - Utilizar pessoal ou recursos materiais da ABHA em serviços ou atividades
particulares;
IX - Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitados;
X - Coagir, humilhar, assediar ou aliciar;
III - Deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas da
Assembleia Geral e dos Conselhos, sem justificativa fundamentada;
IV - Descumprir outras disposições estatutárias, regimentais, regulamentares ou outras
situações devidamente fundamentadas no Processo Administrativo Disciplinar.
Parágrafo Primeiro: Caberá à Comissão analisar a gravidade de cada caso em
concreto, indicando a sanção prevista no artigo 45 que entender ser cabível.
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Parágrafo Segundo: O rol elencado no caput é meramente exemplificativo. Os casos
omissos deverão ser analisados pela Comissão, após instauração do Processo
Administrativo Disciplinar, que deverá proceder conforme previsto no parágrafo primeiro
deste artigo.
Art. 48 - Na aplicação das Sanções Disciplinares observar-se-á:
I - A advertência deverá ser formalizada por escrito.
II – A suspensão deverá ser aplicada quando reincidir em pena de advertência pelo
mesmo ato, por mais de 2 (duas) vezes;
III - A suspensão aplicada não poderá exceder 90 (noventa) dias;
Art. 49 – Relativo à cota de contribuição será objeto de processo administrativo a
Entidade Associada que:
I - Deixar de pagar 3 (três) cotas de contribuição;
II - Não regularizar a situação de débito depois do ato de advertência, quando não houver
justificativa ou quando a mesma não for acatada. Neste caso, o pagamento da cota de
contribuição continua sendo devido, acrescida de incidência de juros e correção
monetária e sujeita à cobrança judicial;
III - Quando não houver a regularização da condição de inadimplência, após findar os
prazos de suspensão;
Parágrafo Primeiro: Caberá à Comissão analisar a gravidade de cada caso em
concreto, indicando a sanção prevista no artigo 45 que entender ser cabível.
Parágrafo Segundo: O rol elencado no caput é meramente exemplificativo. Os casos
omissos deverão ser analisados pela Comissão, após instauração do Processo
Administrativo Disciplinar, que deverá proceder conforme previsto no parágrafo primeiro
deste artigo.
Art. 50 – Em caso de qualquer tipo infração que ocorra o desligamento, a reassociação
deverá ser aprovada em Assembleia Geral.
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Art. 51 - O Processo Administrativo disciplinar se desenvolverá por meio das seguintes
fases:
I - Instauração, indicação da autoria e materialidade da transgressão, objeto da
apuração;
II - Instrução sumária, que compreende indiciamento, defesa e relatório;
III - Julgamento;
IV - Recurso.
§1º - O Coordenador da Comissão será o responsável pela condução do Processo
Administrativo, devendo promover a citação pessoal do indiciado, para no prazo de 10
(dez) dias apresentar defesa escrita, assegurando-se vista do processo.
§2º - Será declarada a revelia, por termo, nos autos do processo quando o indiciado,
regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.
§3º - Na defesa escrita o indiciado poderá requerer diligências, oferecer e especificar as
provas que pretenda produzir, sendo facultado aos membros da Comissão indeferir
pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse
para o esclarecimento dos fatos, fundamentando tal ato.
§4º - Apresentada a defesa, se entender necessário para a instrução do feito, poderá a
Comissão requerer diligências que julgar pertinentes para elucidação dos fatos. Após
análise de todo o Processo Administrativo, a Comissão elaborará um parecer conclusivo,
indicando os fundamentos da decisão, a infração cometida, a sanção que entender
cabível e encaminhará ao Conselho de Administração, que proferirá a decisão.
§5º - No ato que proferir a decisão, o Presidente do Conselho de Administração deverá
notificar o indiciado por escrito, dando-lhe ciência daquela.
§6º - Da decisão proferida pelo Conselho de Administração, caberá recurso para
Assembleia Geral, o qual deverá ser interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias após
ciência do julgamento pelo indiciado. A decisão proferida pela Assembleia Geral terá
caráter definitivo, no âmbito administrativo.
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§7º - Em caso de recurso, a Assembleia deverá ser convocada especificamente para
este fim.
§8º - A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a
revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.
Art. 52 - O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta)
dias, contados da data de publicação do ato que constituir a Comissão, admitida a sua
prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 53 - Os representantes das Entidades Associadas que compõe os Conselhos de
Administração e Fiscal não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição,
prestarem à ABHA.
Art. 54 - As competências dos demais componentes da Diretoria Executiva serão
estabelecidas por meio de Portaria.
Art. 55 - Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Conselho de
Administração.
Art. 56 - O Regimento Interno deverá ser proposto pelo Conselho de Administração e
entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral.
Parágrafo Único: O Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta da
maioria absoluta dos representantes do Conselho de Administração, submetido a
aprovação da Assembleia Geral.
Araguari, 09 de outubro de 2018.

Leocádio Alves Pereira
Presidente do Conselho de Administração
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