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CAPÍTULO I – NATUREZA, SEDE, FORO E DURAÇÃO 
 
Art. 1º – O Instituto de Arte e Cultura do Ceará - IACC é associação na forma da lei, 
pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos e sem fins lucrativos, de 
interesse coletivo, criado com fundamento na Lei Estadual Nº 12.781, de 30 de 
dezembro de 1997, cujo Ato Constitutivo e respectivo Estatuto estão devidamente 
registrados e protocolados no Cartório Melo Júnior, 3º Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, sob o número 155980, em Fortaleza-Ceará, qualificado como Organização 
Social pelo Decreto Estadual no 25.020 de 03 de julho de 1998, regido pela legislação 
indicada e pela complementar a ele aplicável, por seu Estatuto, Regimento Interno e 
Regulamentos. 
 
Art. 2° – O IACC tem sede e Foro na cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará. 
 
Art. 3° – O prazo de duração do IACC é indeterminado. 
 
Art. 4° – O IACC limitará suas atividades às finalidades constantes no Art. 5º, sendo 
vedado o apoio ou a oposição a partido político ou a candidato a partido político. 
 
 

CAPÍTULO II – DA FINALIDADE E SEUS OBJETIVOS 
 
Art. 5° – O IACC tem por finalidade produzir e difundir o conhecimento e prestar 
informações nas áreas de arte e cultura. 
 
Parágrafo Primeiro – Para o cumprimento de suas finalidades, objetiva: 
 
I – Traçar diretrizes para  o desenvolvimento de políticas culturais; 
 
II – Desenvolver atividades de formação, produção e difusão cultural; 
 
III – Promover a capacitação e profissionalização para consolidação da indústria de 
bens culturais; 
 
IV – Incentivar, promover e proporcionar à comunidade cearense atividades culturais 
relacionadas com todos os setores artístico-culturais nas áreas: visuais, plásticas, 
cênicas, literárias, musicais e patrimoniais; 
 
V – Proporcionar o intercâmbio cultural em nível nacional e internacional. 
 
VI – Custear o desenvolvimento e/ou execução de programas e projetos nas áreas 
específicas de sua atuação. 
 
VII – Prestar consultaria e assessoramento especializado em arte e cultura. 
 
VIII - Ofertar cursos de educação profissional técnica de nível médio. 
 
 
Parágrafo Segundo – Para a consecução de suas atividades, o IACC poderá celebrar 
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contratos de gestão com o Poder Público e, em especial, para a administração do 
Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Centro Cultural Bom Jardim e Escola de Artes 
e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, além de outros de mesma natureza. 
 
Parágrafo Terceiro - No exercício de suas finalidades, o IACC atuará, sempre, em 
consonância com as políticas públicas e de desenvolvimento estabelecidas pelo 
governo estadual e federal. 
 

Parágrafo Quarto - A fim de cumprir os seus objetivos, o IACC buscará estabelecer 
elos de comunicação com o governo e a sociedade, primando pelo desenvolvimento de 
trabalhos caracterizados pela ética nas relações profissionais e sociais, tendo como 
premissas básicas: 

I - busca da excelência na gestão e na qualidade total; 
 
II - maior abrangência e melhor qualidade dos serviços prestados; e 

 
III - celeridade e efetividade no atendimento às necessidades de seus clientes. 
 

CAPÍTULO III – DOS SÓCIOS 
 
Art. 6º – São considerados associados do IACC todos aqueles que têm afinidade com 
os princípios, ideais e finalidades do Instituto, devendo sua Proposta de Admissão ser 
aprovada pela Diretoria, na forma definida pelo Conselho de Administração.  
 
Parágrafo Primeiro - A exclusão e demissão de associado somente são admitidas em 
reunião da Diretoria convocada para este fim, havendo justa causa ou a ocorrência de 
motivos graves, por deliberação fundamentada, respeitados os princípios da ampla 
defesa e do contraditório. 
 
Parágrafo Segundo - Da decisão que decretar a exclusão ou demissão de associado 
caberá recurso.  
 
Parágrafo Terceiro – Os associados não respondem pelas obrigações da associação.  
 
Art. 7° – Cabe aos associados: 
 
I – Obedecer às disposições estatutárias, aos regulamentos, às decisões do Conselho 
de Administração, bem como às resoluções da Diretoria; 
 
II – Propor ao Conselho de Administração e à Diretoria qualquer medida tendente ao 
cumprimento dos fins do IACC; 
 
III – Votar e ser votado para compor o Conselho de Administração, na forma do 
Estatuto e Regulamento.  
 
Parágrafo Único – Os associados manifestarão suas vontades na assembléia geral ou 
por meio de seus representantes eleitos para comporem o Conselho de Administração. 
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Art. 8° – É vedada a distribuição de bens ou de parcela do patrimônio liquido em 
qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de 
associado ou membro do IACC. 
 

CAPÍTULO IV – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Art. 9° – Os recursos financeiros necessários à manutenção do IACC serão 
provenientes de: 
 
I – contrato de gestão firmado com o Estado; 
 
II – convênios com órgãos e entidades governamentais ou instituições privadas, 
empresas e agências internacionais; 
 
III – contratos com órgãos e entidades governamentais ou instituições privadas, 
empresas e agências internacionais; 
 
IV – contratos de produção e comercialização de bens ou serviços desenvolvidos pelo 
Instituto; 
V – rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao 
patrimônio sob sua administração; 
 
VI – doações, legados e heranças destinados a apoiar suas atividades. 
 
VII – subvenções sociais que lhe forem transferidas pelo Poder Público; 
 
VIII – contribuições voluntárias dos associados; 
 
IX – recebimento de royalties e direitos autorais; 
 
X – outros que por ventura lhe forem destinados. 
 
Parágrafo Único – Os eventuais excedentes financeiros serão obrigatoriamente 
investidos na formação de seu patrimônio e no desenvolvimento das atividades do 
IACC. 
 

CAPÍTULO V – DA ORGANIZAÇÃO DO IACC 
 

TÍTULO I – DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Art. 10º – São órgãos da Administração: 
 
a) a Assembléia Geral – constituída pelos associados do IACC, em pleno gozo de seus 
direitos estatutários; 
 
b) o Conselho de Administração – órgão de orientação e deliberação superior; 
 
c) a Diretoria – órgão de direção;  
 



IACC 

 

 

 

Regimento Interno  
 

5 

d) o Conselho Fiscal – órgão fiscalizador de gestão financeira. 

Art. 11 - A estrutura organizacional do IACC está ilustrada na Figura 1, destacando o 
organograma da governança constituída pela Administração e o organograma funcional 
da Diretoria. 

Parágrafo Primeiro – O organograma da Governança tem os seguintes componentes: 
a) Assembléia Geral; 
b) Conselho de Administração; 
c) Comitês – órgãos que podem ser constituídos para assessorar o Conselho de 

Administração, quando necessário; 
d) Conselho Fiscal;  
e) Auditoria Externa - órgão que realiza análises e pareceres e os apresenta ao 

Conselho de Administração, quando necessário; 
f) Diretor - Presidente; 
g) Diretor Administrativo-Financeiro; 
h) Diretor de Ação Cultural; 
i) Diretor de Museus. 

 
FIGURA 1 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO IACC 
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Art. 12 – O sistema de gestão do IACC estará contido no Regimento Interno e nos 
Manuais que disporão sobre os Recursos Humanos e os procedimentos para 
contratação de serviços, compras, alienações, orçamentos e finanças. 
 
Parágrafo Único – O Regimento Interno e os Manuais obedecerão aos conceitos, 
diretrizes e princípios de modernidade administrativa e definirão os meios e processos 
executivos necessários à realização dos objetivos do IACC. 
 

TÍTULO II – DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 
Art. 13 – A Assembléia Geral é a reunião dos associados em pleno gozo de seus 
direitos, convocada e instalada de forma estatutária a fim de deliberar sobre a eleição 
do representante dos associados no Conselho de Administração. 
 
Art. 14 – A Assembléia Geral da Associação será convocada: 
 
a) ordinariamente, a cada quatro anos para a eleição do representante do conselho; e 
 
b) extraordinariamente a qualquer tempo. 
 
Art. 15 – A convocação de Assembléia Geral ordinária ou extraordinária será feita pelo 
Presidente do Conselho de Administração mediante aviso público, publicado no Diário 
Oficial do Estado e em jornal local de grande circulação, com antecedência máxima de 
trinta dias e mínima de quinze dias, mencionando dia, hora, local e assuntos da pauta. 
 

Parágrafo Primeiro – A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a 
maioria absoluta dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, 
sendo exigido para as deliberações, a maioria dos votos dos associados presentes. 
 
Art. 16 – A eleição dos representantes dos associados no Conselho de Administração 
far-se-á com observância dos seguintes princípios: 
 
I – Elegibilidade de todos os associados; 
 
II – Inscrição de candidatos até quarenta e oito horas antes do horário previsto no edital 
para a votação, junto à Comissão de Eleição; 
 
III – Eleição por voto direto e secreto, sendo considerados eleitos os candidatos que 
obtiverem maioria simples dos votantes; 
 
IV – Se nenhum dos candidatos obtiver maioria simples no primeiro escrutínio, 
proceder-se-á a um segundo, com os dois candidatos mais votados no primeiro, sendo 
considerado eleito o que obtiver, nesse escrutínio, maioria simples, não computados os 
votos em branco ou nulos; 
 
Parágrafo Único – Será constituída Comissão de Eleição para a escolha dos 
representantes dos associados no Conselho de Administração, trinta dias antes do 
término do mandato desses e composta por 03 associados escolhidos pelo Presidente 
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do Conselho de Administração. 
 

TÍTULO III – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Art. 17 – Ao Conselho de Administração, órgão de deliberação, incumbe a função 
normativa superior em nível de planejamento estratégico, coordenação e controle 
globais e fixação de diretrizes fundamentais de funcionamento do IACC. 
 
Art. 18 – O Conselho de Administração compõe-se de: 
 
I – dois representantes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará indicados pelo 
Secretário da Cultura do Estado do Ceará, todos membros natos, abaixo especificados; 
 
II – um representante da Controladoria Geral do Estado do Ceará, membro nato, 
abaixo especificado, indicado pelo gestor; 
 
III - um representante da Casa Civil do Estado do Ceará, membro nato, abaixo 
especificado, indicado pelo Chefe da Casa Civil do Estado do Ceará; 
 
IV – três representantes de entidades da sociedade civil, todos membros natos, eleitos 
na forma de edital publicado para este fim; 
 
V – um representante de nível técnico eleito dentre os associados do IACC; 
 
VI – dois representantes da área de atuação do IACC, de notória capacidade 
profissional e com reconhecida idoneidade moral, eleitos pelos demais integrantes do 
Conselho. 
 
Art. 19 – Os membros eleitos e/ou indicados para compor o Conselho terão mandato 
de quatro anos, admitida uma recondução; os membros natos serão indicados e 
substituídos a qualquer tempo. 
 
Parágrafo Primeiro – O primeiro mandato da metade dos membros eleitos e indicados 
será de dois anos. 
 
Art. 20 – Os conselheiros eleitos para integrar a Diretoria da entidade devem renunciar 
ao assumirem funções executivas. 
 
Art. 21 – A renovação parcial dos membros do Conselho será feita nos seguintes 
termos: 
 
I – mediante votação secreta em Assembléia por parte dos membros remanescentes. 
 
II – somente poderão ser votados candidatos indicados por membros remanescentes 
do Conselho; 
 
Art. 22 – No caso de vacância de cargo do Conselho será seguido o mesmo 
procedimento do Art. 16 para a eleição ou indicação do novo membro, que completará 
o mandato do anterior ocupante do cargo. 
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Art. 23 – O Conselho de Administração terá um Presidente que será um dos 
Conselheiros, eleito pela maioria absoluta de seus membros. 
 
Parágrafo Primeiro – O exercício da Presidência coincidirá com o mandato do 
Conselheiro para ela eleito. 
 
Parágrafo Segundo – No caso de vacância da Presidência, o Conselho elegerá, no 
prazo de trinta dias contados a partir da vacância, outro conselheiro para a função. 
 
Art. 24 – O Conselho de Administração reunir-se-á: 
 
I – ordinariamente, pelo menos três vezes por ano; 
 
II – extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, por solicitação de 
um terço de seus membros, ou por solicitação da Diretoria. 
 
Parágrafo Primeiro - Perderá o mandato o membro do Conselho que faltar, sem 
justificativa aceita, a três reuniões ordinárias consecutivas. 
 
Art. 25 – As decisões serão adotadas por maioria absoluta dos membros, cabendo a 
cada membro um voto e ao Presidente além do voto pessoal o voto de desempate. 
 
Art. 26 – O Diretor Presidente do IACC participa das reuniões do Conselho de 
Administração, sem direito a voto. 
 
Art. 27 – Compete ao Conselho de Administração: 
 
I – estabelecer o âmbito de atuação, as políticas, diretrizes, estratégias e planos de 
atividades do IACC, para assegurar a consecução de seus objetivos; 
 
II – aprovar a proposta do Contrato de Gestão do IACC apresentado pela Diretoria; 
 
III – aprovar a proposta de orçamento anual e o programa de investimento do IACC; 
 
IV – aprovar e dispor sobre alteração dos estatutos e a extinção do IACC por maioria, 
no mínimo, de dois terços de seus membros; 
 
V – designar e dispensar os membros da Diretoria. 
 
VI – aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os 
relatórios gerenciais e de atividades do IACC elaborados pela Diretoria. 
 
VII – fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas para o Instituto, bem 
como aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais do IACC, 
com auxilio de auditoria externa; 
 
VIII – eleger seu Presidente, seus substitutos e os novos membros na renovação 
parcial da composição do Conselho no primeiro mandato e em caso de vacância; 
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IX – eleger os membros da Diretoria, seus substitutos eventuais e, em caso de 
vacância, eleger novo membro dentro de trinta dias a contar da vacância; 
 
X – fixar a remuneração dos membros da Diretoria; 
 
XI – fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria e examinar a qualquer tempo os 
registros, títulos e documentos referentes a quaisquer atos administrativos; 
 
XII – aprovar o Regimento Interno do IACC que disporá sobre a estrutura, gestão, 
cargos e competência; 
 
XIII – aprovar, por maioria de, no mínimo, dois terços de seus membros, o regulamento 
próprio, contendo os procedimentos que deve adotar para contratação de obras e 
serviços, bem como para compras e alienações e o plano de cargos, salários e 
beneficies dos empregados do IACC. 
 
Art. 28 – Compete ao Presidente do Conselho: 
 
I – cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno; 
 
II – convocar e presidir as reuniões do Conselho; 
 
III – acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Fiscal; 
 
IV – designar outro conselheiro para secretariar as reuniões. 
 
Art. 29 – Poderá o Presidente decidir, ad referendum, do Conselho, matérias que dado 
o caráter de urgência ou de ameaça de dano aos interesses do IACC, não possam 
aguardar a próxima reunião. 
 
Art. 30 – Compete aos membros do Conselho: 
 
I – discutir e votar as matérias em pauta; 
 
II – assistir o Presidente do Conselho em suas funções. 
 
 

CAPÍTULO IV – DA DIRETORIA 
 
Art. 31 – A Diretoria do IACC, órgão de direção e execução, incumbe promover, 
executivamente, os objetivos institucionais, segundo as diretrizes e planos aprovados 
pelo Conselho de Administração. 
 
Art. 32 – A Diretoria compõe-se de quatro profissionais, preferencialmente de nível 
superior, com reconhecida experiência nas áreas de atuação, sendo: um Diretor 
Presidente na qualidade de dirigente máximo, um Diretor Administrativo Financeiro, um 
Diretor de Ação Cultural e um Diretor de Museus. 
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Parágrafo Primeiro - Os membros da Diretoria apresentarão a declaração de bens para 
a posse em seus respectivos cargos. 
 

Parágrafo Segundo - Os Diretores serão aprovados e designados pelo Conselho de 
Administração, por indicação do Diretor-Presidente. 

Parágrafo Terceiro – Os Assessores e demais detentores de cargos das estruturas que 
compõem o organograma, adequado ao funcionamento técnico-administrativo do IACC, 
são indicados pelos Diretores e submetidos à aprovação do Diretor-Presidente do 
IACC. 
 
Art. 33 – Perderá o cargo o membro da Diretoria que: 
 
I – no exercício de suas funções infringir as normas legais e regulamentares que 
disciplinam o funcionamento do IÁCC e regem a gestão da coisa pública; 
 
II – se afastar, sem licença, por mais de trinta dias consecutivos, entendido que as 
licenças serão concedidas pelo Conselho de Administração. 
 
Art. 34 – Será substituído: 
 
I – o Diretor Presidente indicará o seu substituto em seus impedimentos eventuais; 
 
II – os diretores indicarão seu substituto desde que esteja no exercício da função 
compatível com a substituição. 
 
Art. 35 – Em caso de vacância de cargo de membro da Diretoria a substituição se dará 
conforme previsto no Artigo 32, devendo o Conselho de Administração eleger o novo 
membro dentro de trinta dias contados a partir da vacância. 
 
Art. 36 – A Diretoria reunir-se-á: 
 
I – ordinariamente, pelo menos uma vez por mês; 
 
II – extraordinariamente, sempre que convocada por seu dirigente máximo. 
 
Art. 37 – A Diretoria aprovará seu Regimento Interno que disciplinará o funcionamento 
de suas reuniões e a tomada de decisões. 
 
Art. 38 – Compete à Diretoria: 
 
I – cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno, os Regulamentos e as 
deliberações do Conselho de Administração; 
 
II – implementar as políticas, diretrizes, estratégias, planos de atividades do IACC e os 
respectivos orçamentos, estabelecidos no Contrato de gestão e aprovado pelo 
Conselho de Administração; 
 
III – planejar, dirigir e controlar todos os serviços e atividades do IACC; 
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IV – encaminhar, até 31 de março de cada ano, ao Conselho Fiscal, relatório 
circunstanciado sobre a execução dos planos do exercício findo, com a prestação de 
contas dos recursos públicos neles aplicados, a avaliação do Contrato de Gestão e as 
análises gerenciais cabíveis; 
 
V – encaminhar ao Conselho de Administração: 
 
a) a proposta de orçamento-programa anual, para execução das atividades previstas 
no Contrato de Gestão; 
 
b) a proposta de orçamento geral anual, contemplando as unidades administrativas do 
IACC; 
 
c) os relatórios mensais das atividades com os respectivos balancetes; 
 
d) a prestação de contas e o relatório anual de gestão; 
 
e) a avaliação do Contrato de Gestão e as análises Gerenciais cabíveis; 
 
f) propostas de alterações em políticas, diretrizes, estratégias, planos de atividades e 
respectivos orçamentos, com exposição de motivos. 
 
VI – aprovar e encaminhar ao Conselho de Administração: 
 
a) o Regulamento que disporá, entre outros assuntos, sobre estrutura administrativa, 
atribuições das unidades administrativas, gestão, cargos e competências; 
 
b) o Regulamento que disporá, entre outros assuntos, sobre carreiras, plano de cargos 
e salários, vantagens, beneficios, seleção, treinamento e disciplina, relativos ao pessoal 
do IACC; 
 
c) o Regulamento que disporá, entre outros assuntos, sobre sistemas de planejamento 
e controle, informações gerenciais, orçamento, contabilidade, custos, finanças, alçadas 
decisórias, procedimentos administrativos, e normas de Auditoria Interna; 
 
d) o Regulamento que conterá os procedimentos para a contratação de obras e 
serviços, compras e alienações. 
 
VII – designar os ocupantes de cargos de direção e assessoramento; 
 
VIII – contratar serviços especializados, dentro das dotações orçamentárias; 
 
IX – promover, através das unidades administrativas, os estudos e pesquisas de 
natureza técnica e administrativa, para alicerçar propostas ao Conselho de 
Administração; 
 
X – aprovar convênios ou contratos de prestação de serviços com pessoas físicas ou 
jurídicas, desde que seja a solução melhor corresponda aos objetivos do IACC; 
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XI – decidir a contratação de pessoal e administrá-lo de modo a garantir, nas 
instituições geridas pelo IACC, elevados e rigorosos padrões de atendimento à 
população; 
 
XII - publicar anualmente no Diário Oficial do Estado, os relatórios financeiros e o 
relatório de execução do Contrato de Gestão; 
 
XIII - abrir e movimentar contas bancárias. 
 

XIV - planejar e coordenar as atividades do IACC relacionadas aos projetos e ao 
estabelecimento de parcerias; 
 
XV - articular junto ao mercado, a universidades, a instituições públicas e privadas e a 
instituições financeiras, nacionais e estrangeiras, visando atrair novos projetos, captar 
recursos, formar parcerias ou consórcios e estabelecer contratos, convênios, acordos, 
ajustes e protocolos; 
 
XVI - subsidiar o Diretor-Presidente na realização de Contratos de Gestão e na tomada 
de decisões estratégicas, relacionadas aos negócios; 
 
XVII - representar o IACC, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, quando 
delegado pelo Diretor-Presidente; 
 
XVIII - definir critérios e metodologia para avaliação de riscos e da viabilidade técnica, 
econômica, financeira, social e política dos projetos propostos; 
 
XIX - articular junto à equipe, clientes, fornecedores, parceiros atuais e potenciais e 
com as demais unidades administrativas do IACC sobre assuntos pertinentes aos 
projetos; 
 
XX - definir mecanismos de mensuração, acompanhamento e controle sobre o 
desenvolvimento das atividades; 
 
XXI - analisar e emitir parecer sobre processos de seleção de fornecedores, aquisição 
de bens e contratação de serviços, relacionados aos projetos de negócios, quando 
necessário; 
 
XXII - acompanhar e avaliar o desempenho dos projetos e programas, observando o 
cumprimento das metas e do orçamento; 
 
XIII – apresentar, mensalmente e quando solicitado, relatórios gerenciais de prestação 
de contas, de desempenho da equipe e de resultados dos negócios firmados; 
 
XXIV - participar em eventos que tenham o objetivo de divulgar o IACC, bem como de 
captar novas oportunidades de parcerias; 
 
XXV - cumprir e fazer cumprir o Estatuto do IACC, o seu Regimento Interno, os seus 
Regulamentos e as decisões do Conselho de Administração; 
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XVI - executar as demais ações e atividades compatíveis com o cargo e citadas no 
Estatuto ou que lhe forem delegadas pelo Diretor-Presidente. 
 
 
Art. 39 – Compete ao Diretor Presidente do IACC: 
 
I – cumprir e fazer cumprir este Regimento, o Estatuto do IACC, os seus Regulamentos 
e as decisões do Conselho de Administração e da Diretoria; 
 
II – dirigir as atividades do IACC; 
 
III – presidir as reuniões da Diretoria; 
 
IV – nomear, remover, promover, comissionar, punir e demitir funcionários; 
 
V – autorizar despesas e promover o pagamento das obrigações; 
 
VI – assinar acordos, convênios e contratos; 
 
VII – movimentar as contas bancárias, sempre em conjunto com Diretor Administrativo 
Financeiro, ou na ausência deste, por quem for designado especificamente para 
praticar tais atos; 
 
VIII – representar o Instituto ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo 
constituir procuradores, mandatários ou prepostos com fins específicos; 
 
IX – delegar competência ao membro da Diretoria ou a outros integrantes do corpo 
funcional do IACC para exercitar, especificamente, na parte ou no todo, qualquer de 
suas atribuições previstas no inciso IV, V ou VI; 
 
X – comunicar ao Conselho de Administração, para as providências dispostas neste 
Regimento, o afastamento irregular, o impedimento temporário por mais de trinta dias 
consecutivos, a vacância do cargo, o pedido de licença ou afastamento, a infringência 
às normas legais e regulamentares que disciplinam o funcionamento do IACC e regem 
a gestão da coisa pública ou a ocorrência de ato que possa causar prejuízo efetivo ou 
potencial à imagem da entidade relativamente a membro da Diretoria. 

XI - realizar articulação política e institucional, divulgando a imagem do IACC; 
 
XII - encaminhar para aprovação do Conselho de Administração a indicação dos 
diretores; 
 
XIII - promover o planejamento estratégico do IACC e a elaboração do plano de 
atividades de forma participativa; 
 
XIV - submeter políticas, diretrizes, estratégias, programas e planos à aprovação do 
Conselho de Administração; 
 
XV - promover a articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas, nacionais e 
internacionais, visando obter intercâmbios interinstitucionais com vistas ao processo de 
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desenvolvimento sustentado; 
 
XVI - fomentar a geração e ampliação das atividades; 
 
XVII - ser o principal coordenador dos processos de negociação e de formação de 
parcerias ou consórcios e para o estabelecimento de contratos, convênios, acordos, 
ajustes e protocolos, com a finalidade de incorporar elementos que facilitem a 
consecução da missão, dos objetivos e dos compromissos da entidade; 
 
XVIII - acompanhar, sistematicamente, os indicadores dos resultados do IACC, do 
Contrato de Gestão e de contratos e convênios; 
 
XIX - monitorar o desempenho global da entidade e reportar-se ao Conselho de 
Administração, quanto aos resultados; 
 
XX - promover o planejamento estratégico institucional e o acompanhamento  
sistemático da sua implementação; 
 
XXI - planejar, dirigir e controlar os serviços e atividades do IACC, de acordo com o 
direcionamento estratégico; 
 
XXII - tomar decisões financeiras, de investimentos, de custos e de negócios, ouvindo 
os demais Diretores do IACC; 
 
XXIII - contratar auditoria externa para acompanhar e avaliar as contas e 
procedimentos gerenciais e contábeis do IACC; 
 
XXIV - assegurar que sejam realizadas reuniões periódicas, para acompanhamento do 
andamento dos projetos, das metas, indicadores e resultados do IACC; 
 
XXV - assegurar a disseminação de informações, tanto de veiculação interna, quanto 
oriunda de publicações externas, veiculadas na imprensa, de acordo com a política de 
comunicação do IACC; 
 
XXVI - emitir e assinar Deliberações, Portarias, Resoluções e Ordens de Serviço. 
 
Art. 40 – Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro do IACC: 
 

I - planejar e coordenar as atividades relacionadas à administração e finanças; 

 
II - orientar, fiscalizar e coordenar a aplicação de recursos na execução de projetos; 
 
III - coordenar as atividades de contabilização e escrituração do patrimônio, do 
orçamento e das operações econômico - financeiras; 
 
IV - coordenar as atividades referentes a aquisições e contratações; 
 
V - promover o desenvolvimento do plano diretor de tecnologia da informação;  
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VI - coordenar as atividades referentes à tecnologia da informação;  
 
VII - desenvolver plano de gestão dos recursos humanos; 
 
VIII - implantar programas de melhoria da qualidade de vida do empregado; 
 
IX - desenvolver mecanismos eficientes de comunicação interna; 
 
X - promover a interação entre a equipe de trabalho sob a sua coordenação, bem 
como, entre as demais unidades administrativas do IACC, envolvidas com as 
atividades da Diretoria Administrativo-Financeira, para assegurar o desempenho e a 
qualidade dos relacionamentos e das atividades do IACC;   
 
XI - representar o IACC, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, quando delegado 
pelo Diretor-Presidente; 
 
XII - desenvolver mecanismos para controle de qualidade e excelência operacional; 
 
XIII - cumprir e fazer cumprir o Estatuto do IACC, o seu Regimento Interno, os seus 
Regulamentos e as decisões do Conselho de Administração;  
 
XIV - executar as demais ações e atividades compatíveis com o cargo ou que lhes 
forem delegadas pelo Diretor-Presidente. 
 
Art. 41 – Compete ao Diretor de Ação Cultural do IACC: 
 
I - planejar, promover e articular as atividades do IACC referentes à Ação Cultural e ao 
Planetário Rubens de Azevedo; 
 
II - definir mecanismos de mensuração, acompanhamento e controle dos projetos em 
implementação; 
 
III - promover a interação entre a equipe de trabalho sob a sua coordenação, bem 
como, entre as demais unidades administrativas do IACC, envolvidas com as 
atividades da Diretoria de Ação Cultural, para assegurar o desempenho e a qualidade 
dos relacionamentos e dos serviços prestados pelo IACC;  
  
IV - articular junto aos artistas, clientes, fornecedores, parceiros e com as demais 
unidades administrativas do IACC sobre assuntos pertinentes á ação cultural; 
 
V - submeter ao Diretor-Presidente propostas de programação relacionada com a ação 
cultural; 
 
VI - monitorar a implementação dos projetos culturais da ação cultural, seu 
desempenho, orçamento, metas, indicadores e níveis de serviços contratados; 
 
VII - adotar meios adequados ao bom funcionamento dos programas, ações e 
atividades referentes à implementação de projetos; 
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VIII - apresentar à Diretoria, mensalmente e quando solicitado, relatórios gerenciais de 
prestação de contas, de desempenho da equipe e de resultados da Diretoria de Ação 
Cultural;  
IX - fornecer informações sobre as atividades e resultados da Diretoria de Ação 
Cultural, para subsidiar a prestação de contas ao Conselho de Administração; 
 
X - cumprir e fazer cumprir o Estatuto do IACC, o seu Regimento Interno, os seus 
Regulamentos e as decisões do Conselho de Administração;  

 
XI - executar as demais ações e atividades compatíveis com o cargo ou que lhes forem 
delegadas pelo Diretor-Presidente. 

 
Art. 42 – Compete ao Diretor de Museus do IACC: 
 
I - planejar, promover e articular as atividades do IACC referentes ao Museu de Arte 
Contemporânea – MAC, ao Memorial da Cultura Cearense – MCC e ao Núcleo de 
Documentação - NUDOC; 
 
II - definir mecanismos de mensuração, acompanhamento e controle dos projetos em 
implementação; 
 
III - promover a interação entre a equipe de trabalho sob a sua coordenação, bem 
como, entre as demais unidades administrativas do IACC, envolvidas com as 
atividades da Diretoria de Museus, para assegurar o desempenho e a qualidade dos 
relacionamentos e dos serviços prestados pelo IACC;  
  
IV - articular junto aos artistas, clientes, fornecedores, parceiros e com as demais 
unidades administrativas do IACC sobre assuntos pertinentes ao MAC, MCC e 
NUDOC; 
 
V - submeter ao Diretor-Presidente propostas de programação relacionada com o MAC, 
MCC e NUDOC; 
 
VI - monitorar a implementação dos projetos culturais da diretoria de museus, seu 
desempenho, orçamento, metas, indicadores e níveis de serviços contratados; 
 
VII - adotar meios adequados ao bom funcionamento dos programas, ações e 
atividades referentes à implementação de projetos; 
 
VIII - apresentar à Diretoria, mensalmente e quando solicitado, relatórios gerenciais de 
prestação de contas, de desempenho da equipe e de resultados da Diretoria de 
Museus;  
 
IX - fornecer informações sobre as atividades e resultados da Diretoria de Museus, 
para subsidiar a prestação de contas ao Conselho de Administração; 
 
X - cumprir e fazer cumprir o Estatuto do IACC, o seu Regimento Interno, os seus 
Regulamentos e as decisões do Conselho de Administração;  
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XI - executar as demais ações e atividades compatíveis com o cargo ou que lhes forem 
delegadas pelo Diretor-Presidente. 

XII – promover e integrar grupos de estudos e pesquisa relacionando acervos 
constituídos e possibilidades e potencialidades para geração de novos acervos, 
publicações e outros produtos ligados ao MAC e MCC; 

 
 

CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL 
 
Art. 43 – O Conselho Fiscal será composto de sete membros efetivos e respectivos 
suplentes, na qualificação de membros natos, indicados da seguinte forma: 
 
I - um representante da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará; 
 
II - um representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará; 
 
III - um representante da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará; 
 
IV - um representante da Procuradoria Geral do Estado do Ceará; 
 
V - um representante dos empregados da organização social, escolhido em assembléia 
pelos associados da entidade representativa dos empregados; 
 
VI - 2 (dois) representantes indicados pelas entidades representativas da sociedade 
civil.  
 
Parágrafo Primeiro – Os membros indicados para compor o Conselho Fiscal terão 
mandatos de um ano, permitida a recondução por igual período. 
 
Parágrafo Segundo – O Conselho Fiscal reunir-se-á mensalmente em sessões 
ordinárias e, extraordinariamente, quando convocado pela Diretoria ou a requerimento 
de qualquer de seus membros. 
 

Parágrafo Terceiro – Os membros do Conselho de Administração ou da Diretoria não 
participarão do Conselho Fiscal concomitantemente. 
 
Art. 44 - Como órgão fiscalizador da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do 
Instituto de Arte e Cultura do Ceará, ao Conselho Fiscal compete: 
 
I - examinar e emitir parecer sobre os relatórios e balancetes mensais da entidade; 

 
II - acompanhar e fiscalizar a execução financeira da entidade, podendo examinar 
livros, registros, documentos ou quaisquer outros elementos, bem como requisitar 
informações; 
 
III - examinar e emitir parecer sobre os relatórios gerenciais e de atividades da 
entidade, e respectivas demonstrações financeiras, elaborados pela Diretoria, relativos 
às contas anuais ou de gestão da entidade; 
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IV - pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria ou pelo 
Conselho de Administração; 
 
V - pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade, adotando 
as providências cabíveis; 

 
 

VI - denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências 
devidas, à (Entidade Supervisora ou Conselho de Administração), os erros, fraudes ou 
outros crimes que venha a descobrir, sugerindo alternativas para correção; 

 
VII - assistir às reuniões do Conselho de Administração em que se deliberar sobre os 
assuntos em que deva opinar; 
 
VIII - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 45 - O Conselho Fiscal poderá, por maioria dos seus membros, quando julgar 
necessário, solicitar exame das contas do IACC, através de Auditoria de Controle 
Interno, preferencialmente pela Auditoria Geral do Estado 
 
Art. 46 - As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem 
ser outorgados a outro órgão do Instituto de Arte e Cultura do Ceará. 
 
 

CAPÍTULO VI – DOS RECURSOS HUMANOS 
 
Art. 47 – O regime para os empregados do IACC será o da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
 
Art. 48 – Os procedimentos para contratação de empregados do IACC será 
estabelecido no regulamento próprio. 
 
Art. 49 - O disciplinamento da relação empregatícia do IACC com seu pessoal far-se-á 
de acordo com o disposto no regulamento próprio. 
 
Art. 50 - – O Regulamento cuidará dos princípios básicos da gestão do pessoal e 
disporá sobre os procedimentos quanto: 
 
I – à seleção para admissão do pessoal; 
 
II – aos dirigentes e deveres dos empregados; 
III – ao regime disciplinar, às normas de apuração de responsabilidade e às 
penalidades; 
 
IV – à formação e ao treinamento do pessoal; 
 
V – ao plano de carreiras, cargos e funções gratificadas; 
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VI – aos salários, benefícios e vantagens para os empregados. 

 
 

 
CAPÍTULO VII - DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E NORMATIVOS 

Art. 51 – São Atos Administrativos e Normativos utilizados pela Diretoria do IACC: 

 

I - Deliberação – ato assinado, conjuntamente, pelos membros da Diretoria, contendo 
normas elaboradas pela citada Diretoria; 

 
II - Portaria – ato assinado, exclusivamente, pelo Diretor-Presidente, contendo normas, 
nomeações e/ou outros assuntos ditados pela Presidência; 
 
III - Ordem de Serviço – ato administrativo que pode ser emitido e assinado por um 
membro da Diretoria, contendo assuntos pertinentes à respectiva Diretoria. 
 

CAPÍTULO VIII - DA REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA 

E DA TABELA SALARIAL DOS COLABORADORES 

 

Art. 52 – A remuneração dos membros da Diretoria deverá ser fixada e alterada, 
quando necessária, pelo Conselho de Administração. 

Art. 53 – A tabela salarial dos empregados do Instituto de Arte e Cultura do Ceará - 
IACC, contratados pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, é a 
constante do Plano de Cargos e Salários – PCS, devidamente aprovado pelo Conselho 
de Administração. 

Parágrafo Único – A tabela salarial citada no caput deste Artigo deverá ser atualizada a 
cada reajuste geral de salários, a partir do dissídio coletivo. 
 
 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕE S GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 54 – Todos os Regulamentos aprovados pelo Conselho de Administração, bem 
como suas alterações posteriores, que versam sobre Gestão Financeira, Gestão de 
Contas, Regulamento de Contratação de Obras e Serviços, Regulamento de Locações 
e Regulamento de Pessoal são parte integrante deste Regimento Interno independente 
de transcrição. 
 
Art. 55 – Os membros do Conselho de Administração não receberão remuneração 
pelos serviços que prestarem ao IACC. 
 
Art. 56 – O exercício social coincidirá com o ano civil, com término no dia 31 de 
dezembro de cada ano. 
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Art. 57 – O primeiro mandato dos representantes dos associados no Conselho de 
Administração serão exercidos pelos associados eleitos na reunião de deliberação e 
aprovação deste estatuto. 
 
Art. 58 – No caso de extinção ou desqualificação como Organização Social do IACC, 
os bens que lhe forem destinados e que esta vier a adquirir, produzir ou receber por 
doações, legados e heranças, bem como os excedentes financeiros decorrentes de 
suas atividades durante o exercício do Contrato de Gestão, serão incorporados ao 
patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do Estado, da mesma 
área de atuação, ou ao patrimônio da UNIÃO, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados. 
 

Art. 59 – Todos os órgãos do IACC poderão proceder em suas manifestações na forma 
presencial, escrita ou virtualmente, por troca de mensagens eletrônicas, correio ou 
outro meio de comunicação que assegure a autenticidade da manifestação. 
 
Art. 60 – As eventuais dúvidas e omissões deste Estatuto serão solucionadas pelo 
Presidente do Conselho de Administração e posterior homologação por aquele 
Colegiado. 

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 61 – Os casos omissos serão dirimidos pela instância deliberativa a que os 
mesmos estejam afetos. 

Art. 62 – Toda e qualquer alteração proposta a este Regimento Interno deverá ser 
aprovada pelo Conselho de Administração. 

Art. 63 – O presente Regimento Interno entrará em vigor na data da sua aprovação 
pelo Conselho de Administração do Instituto de Arte e Cultura do Ceará. 

 

Fortaleza, 18 de Janeiro de 2010. 
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