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LEI MUNICIPAL N.O431 DE 21 DE JULHO DE 2009

"Torna de utilidade Pública o IASA
- Instituto Amigos de Santo André
e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Torna de Utilidade Pública a Associação
INSTITUTO AMIGOS DE SANTO ANDRÉ -'IASA;

Art. 2°. - A Associação é portadora do CNPJ
07.850.777/0001-94, sediada no Povoado de Santo André, neste município;

Art. 3° - O IASA, é ..•uma associação civil sem fins
lucrativos, econômico ou partidário

Art. 4°._O funcí
para os cofres públicos desta municipalidade;

Art. 5° - Caso se financeiro espontâneo
ou doação por parte de órgãos p licos, a As ciação ficará obrigada a

ão gera ônus

prestar contas ao doador assim que.for solicitada;

Art.6° - Fica a Câmara Municipal no direito de formar
comissão assim que julgar necessária ou solicitada para visita ou fiscalização;

Art.7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art.8° - Revogam-se disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ CABRÁLlA - BA, EM 21 DE JULHO DE 20

,Av Cns.tat. n,'" 13 - Mirante da Coroa CEP 45807-000 Santa Cruz Catlr{liía·, Bania
;::one/Fax (73j 3282-1514 e-mail: prefeitura
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" ~os três dias do mês de outubrode 2005, reuniram-seas pessoasabaixo
" ,~.assinadas e qualificadas com o .objetode fundar a associação com fins
• _/ não econômicos denominada "Instituto Amigos de Santo André -
.. < ,t ASA". Foi eleita entre os presentesa Sra.Maria LeontinaOzório da Gama..' /l Martins da Costa, para presidir a sessão e a mim, Isabel Cristina Silva
"', /I Bitencourt,a secretariá-Ia,elaborandosua ata. Dando início aos trabalhos>. ,~' a Sra. Presidente da sessão leu a minuta proposta de estatuto para a"<"2~,,~i· associação, que tem a seguinte redação: " ESTATUTO SOCIAL DO
,," INSTITUTO AMIGOS DE SANTO ANDRÉ - ASA - Capítulo I - Da
.. Denominação, Natureza, Sede e Duração - Artigo 1° - O INSTITUTO
..... AMIGOS DE SANTO ANDRÉ - ASA, constituído no dia 03 de outubrode
.. 2005, é umaassociaçãocivil semfins lucrativose econômicoscom sede e

" foro em SantoAndré, distritode SantaCruz Cabrália,no Estado da Bahia,
podendoabrir agênciase escritóriosem quaisquer localidadesdo país ou
no exterior por deliberaçãoda diretoria.Artigo ~ - O INSTITUTO é uma
associação independente de qualquer vinculação política, filosófica ou
religiosa, e no exercício de suas atividades observará os princípios da
legalidade, impessoalidade, publicidade e da convivência pacífica entre
povos, credos e raças. Artigo 3° - O INSTITUTO tem duração por tempo
.mdeterrrunado. Capítulo II - Das Finalidades, Objetivos e Atividades -
Artigo 4° - O INSTITUTO tem como finalidade contribuir para a evolução
do povoado e da região de Santo André, melhorando as estruturas
básicas, inclusive de saúde, higiene, educação, capacitação profissional,
tratandocom especial atençãoas questõesdo ecossistema,indispensável
ao futuro da região. Artigo 5° - São atividades do INSTITUTO para o
alcance de seus objetivos, a execução de projetos ou programas
diretamenteou em parceriacomoutras instituiçõespúblicas ou privadas,a
prestação de serviços para terceiros, inclusive órgãos públicos ou
privados, bem como a contribuição de recursos físicos, humanos e
financeiros em projetos de interesse do INSTITUTO. Capítulo III - Da
Composição Social e Responsabilidade de seus associados - Seção I
- Dos Associados e demais Membros - Artigo 6° - O INSTITUTO será
composto por Associados que poderão ser pessoas físicas ou jurídicas,
nas seguintesmodalidades:1 - FUNDADORES; 2 - BENEMÉRITOS; 3
COLABORADORES, Parágrafo Primeiro São considerados
Associados Fundadores todosaquelesque compareceramà Assembléia
Geral de Constituiçãoe aquelesque assim forem admitidos como tais por
deliberação dos Membros do Conselho Diretor. Parágrafo Segundo _
São considerados Associados Beneméritos todos aqueles que
prestaremrelevantes serviços ao INSTITUTO ou à sua causa, conforme
venham a ser assim reconhecidos por deliberação dos Membros do
Conselho Diretor. Parágrafo Terceiro - São considerados Associados
Colaboradores todos aqueles que se comprometema colaborar com o
INSTITUTO com recursos financeiros ou humanos, conforme venham a

seraS~i~. :eco:~~c~~sp~, ~~'=çãOdembr(I~O Conselho
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.. especificidades,observadasas prerrogativasestabelecidasno estatutoàs

outrasmodalidadesde associados.Artigo 8° - Para os efeitos de regras
" ,'~'-'-"-...... estatutárias e acessórias aplicáveis, serão consideradosgenericamente

: ,. '"~2;5ffi~~~!~~en~~~aspa~ci:a'~~a:iu:~i",::uO~r.!~:~ca~~~~~,di;:!Si~~
'tE ~ssociados, parceiros, funcionários, pessoas físicas e jurídicas e seus
~.,.~ ·:representantes.Seção II - Da Responsabilidade e Preposição - Artigo

•
-.ri.... ;9° - Os associadose demaismembrosdo INSTITUTOnão responderão,

cq em qualquer situação, solidária ou subsidiariamentepelas obrigações
.. .~sociais. Artigo 10° - A nenhum Membro do INSTITUTO, poderá ser
.. ~:presumida a preposiçãoou representaçãoda entidade, sem que porte

" instrumentoexpressoe determinadode outorga ou delegaçãoou, ainda,
,. ;; ocupe cargo ou função determinados expressamente neste estatuto.
• ;.' Seção 111-Dos Direitos e Deveres - Artigo 11° Todo Associadopara vir
," ~' a sê-lo e assim continuar, deve reconhecer e adotar os estatutos do
.',. 9 INSTITUTO,propugnar por seus objetivos, apoiar suas ações e adotar.;'• -.-._....-.. I seus princípioséticos e normasde conduta,engajando-seem fazer com

que sejamrespeitados.Artigo 12° -Aos Associados Fundadores cabe o
~~~i5~~ direito de votar e ser votadosnas sessõesda AssembléiaGeral para os. , .....··:··~·)o·~~.I.~·." .:...,-~.."'

• cargos que lhes sejam exclusivos. Artigo 13° - Aos Associados
Fundadores cabe o direito de indicar um membro para compor o

.. ConselhoDiretor.Artigo 14° - Aos Associados Fundadores cabe tomar

.. parte nas AssembléiasGeraisdo INSTITUTO,com direito a um voto por

.. associado.Artigo 15° - Os AssociadosBeneméritos e Colaboradores
,. poderãoparticiparcomoouvintesnas AssembléiasGerais e ReuniõesdoFI Conselho Diretor do INSTITUTO. Artigo 16° - Os Associados
• ./ Beneméritos e Colaboradores podem sugerir ao Conselho Diretor
., ,') medidas que julguem ser de interesse do INSTITUTO.Artigo 17° - Ét' J

• (\f) Adeverbd,O,~Associado~_e demais Membr?s pt.articiPar~dcompar,eceràs
• /-\.-..\..; ssem elas e reuruoes para as quais iverern SI o reguarmente

• ...,_"\ convocados, assim como colaborar com os órgãos da instituição e
~. respondera eles quanto aos atos de sua competêncía. Artigo 18° - Os

• " associados e demais membros do INSTITUTO devem observar as..~j

• disposiçõesdeste Estatutoe decisõesaprovadaspela AssembléiaGeral,
... pelo Conselho Diretor, bem como, participar das atividades do
""... INSTITUTO, zelando pelo seu bom desempenho administrativo.
• programático e financeiro, promovendo sua boa imagem, a de seus
• associados e membros, de seu corpo funcional e das organizações
.. externasàs quais estiver vinculadaou com as quais mantiver parcerias.
.. Seção IV - Da Exclusão e Suspensão de Direitos - Artigo 19° - O
• Associadoou Membropoderádesligar-sedo INSTITUTOquandodesejar,

por manifestação expressa. Poderá, ainda, ser advertido, sofrer
• suspensão ou desligamento do INSTITUTO quando: a) Deixar de
.. comparecer às reuniões do órgão do INSTITUTO ao qual estiver
• vinculado, sem justificativa, de modo que comprometa o seu melhor
. andamento;b) Contrariar,por seus atos, práticas ou palavras, direta ou
.. indiretamente,os objetivos descritos neste estatuto e nos códigos de
.. conduta que o INSTITUTOvier a adotar; c) Deixar de cumprir com suas
" obrigaçõespara com o INSTITUTO;d) Tiver comportamentoincompatível
,. ao espírito cooperativo e associativo; e) Insubordi ar-se aos fóruns

.. i. >1ê'\;
• ' , t 4-., I '\'. .'. _',:\ 2 ..~_.' \;_~ /"lL·u .'.'(.\( LI'" I \f· .'1. t .. I) II.': l. L!(. ';~1J 1/)c.LL...,...

I
Diretor.Artigo 7° - O ConselhoDiretorpoderápropor para a Assembléia
Geral novas formas de admissão, obrigações, direitos e outras



· ,•
• internos de deliberação estabelecidos e às diretrizes do INSTITUTO; f)
• Agir, do ponto de vista do INSTITUTO, de forma ímproba ou contrária à
• ordem pública e à lei, ou que cause danos de qualquer natureza ao
.. INSTITUTO, à sua ima,gem e a de seus associados, parceiros e demais

membros. Parágrafo Unico - Compete ao Conselho Diretor processar,
~;~~B~~"~~julgar e aplicar a~ sanções dos casos acima, em co,!,petê.ncia con~orrente
.. . ~com a Assembleia Geral que a cada caso, podera atrair para SI, a seu
.. - -71entendimento, essa competência. Artigo 200 - O recurso à decisão que
.. l'decretar a exclusão, deverá ser interposto com prazo prescricional de 30
• tJ (trinta) dias a contar do recebimento da notificação de exclusão, à próxima
! sessão da Assembléia Geral. Artigo 21° - Os Associados que prestarem
:t. serviços administrativos remunerados ao INSTITUTO terão seus direitos
:t • , suspensos enquanto perdurar essa situação. Capítulo IV Seção I - Das
(.. Rendas, Patrim~nioe s.u~ Destinação - Arti~o ~~o - O patri.mônio do.;'_, .:;ri INSTI!UTO sera co~stttuldo por: a) ContnbUl~o~s recebld.as dos
'.' . , '.f associados; b) Doaçoes de bens, valores e direitos recebidos de
, .. ,1. associados e de terceiros; c) Doações de pessoas físicas ou jurídicas,
: ." .,' . .~,!dr nacionais e internacionais; d) Receitas e direitos provenientes de rendas
; .'~. ~~~_ j!'; patrimoniais das ~ti~idades ex.ercidas ~elo _INSTITUTO;. e) Re~eitast\ .f arrecadadas com direitos autorais de pubhcaçoes, filmes, vídeos, sites e
~r,;;"~ ,~J demais mídias; f) Receitas arrecadadas com realizações de eventos,
_' ,",'~!:;!:.:'~"". programas culturais, campanhas institucionais, venda de produtos ligados
• aos objetivos do INSTITUTO; g) Receitas arrecadas com prestações de
.. serviços, convênios e parcerias; h) Subvenções e recursos de dotação
• 'pública, nacionais e internacionais, que incorporem a seu patrimônio; i)

/Subvenções e recursos de financiadores privados nacionais e
,. internacionais que se incorporem a seu patrimônio; j) Outras fontes
.. i; aprovadas pela Assembléia Geral. Artigo 23° - A nenhum conselheiro,
.. \i dirigente, mantenedor ou membro associado, será permitido a distribuição

,-v de excedentes operacionais, dividendos, participações ou quaisquer
.. ' ,t, l'<v outras vantagens advindas das atividades do INSTITUTO, Artigo 24° - As• ~C3\ doações ou contribuições feitas para o INSTITUTO por pessoas físicas ou
.) jurídicas, serão realizadas com cláusula expressa de renúncia por si,
• /' herdeiros e sucessores, sem direito a qualquer reembolso, inclusive no

caso de extinção ou liquidação do INSTITUTO. Seção II - Da Aplicação
• de Recursos - Artigo 25° - Todo patrimõnio e receitas do INSTITUTO
~ deverão ser aplicados nos objetivos a que se destina a entidade, aí
• compreendidos aqueles que se destinam à capacitação dos seus
• associados e demais membros para melhor exercício de suas funções,

priorizando os gastos despendidos e bens necessários ao seu
• funcionamento administrativo, Artigo 26° - Aos associados, sejam
.. conselheiros, diretores, empregados ou doadores, e demais membros,
• não será admitida a percepção de qualquer distribuição de lucros,
• eventuais excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos,

bonificações, participações ou parcelas de seu património. Seção III - Da
• Extinção e Destinação do Patrimônio - Artigo 27° - Extinto o
• INSTITUTO, seu patrimõnio será revertido às pessoas jurídicas de direito
,. privado e sem fins lucrativos, preferencialmente com as mesmas
• ativi?ade_s e objet~vos deste INSTITUTO. ~~g~ 28° - Fi~ ressalvada a

destinação especíüca de parcela do patrirnõnio que denve de doação
.. condicionada ou financiamento nos quais houver cláusula inequívoca e

~ exp:e:~~:t:t:,~:~:~::~~:~O:~,~~t~mõniJ_ou~~~adO
..•
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• em caso de dissolução do INSTITUTO.Artigo 29° - A liquidação do
• INSTITUTO ocorrerá por decisão da Assembléia Geral ou nos. casos
,. previstosem lei. Capítulo V - DaAdministração - Seção I - Dos Orgãos
.. ..' . . e Aspectos Gerais - Artigo 30° - A Administração do INSTITUTO é
.. ,t'r?~~~~,ercida por seus órgãos,observadasas competênciaspor ele atríbuldas

f i '''''~ste estatuto.Artigo 31° - São órgãosdo INSTITUTO:1) ASSEMBLEIA
4: ! . -Cl,Ff'RAL;2) PRESIDÊNCIA;3) CONSELHO DIRETOR; 4) CONSELHO
4' : . flSCAL. Parágrafo 1° - Os administradoresdo INSTITUTOpermanecerão
" / ; ,Av e:xercíciode seus cargos até a eleição e p<?ssede seus su~ssores.

,'fi"f'aragrafo Z' - Os Membros do Conselho Diretor, que efetívarnente.. i //'\atuaremna gestão do INSTITUTO,poderãoser remunerados,de acordo
" / ~.com os preços praticados pelo mercado da região onde exercem suasi. f ::atividades.A remuneraçãoserádefinidapelo ConselhoDiretor,de comum

~}. t ;.' /~{), acordo entre seus membros. Seção II - Da Assembléia Geral -
.: JS::' Subseção I - Da Composição e Competência da Assembléia Geral -

,,".. ~.[': Artigo 32° - A Assembléia Geral do INSTITUTOé o órgão supremo e:i., >', ' ,~/f.:: congregador de todos os seus associados e à ela caberá todos os
~, •• _- " " ',' "C:j#' poderes e deliberaçõesna administraçãodireta ou indireta da entidade,
[ .. ' ----I: bemcomoa deliberaçãoquantoaos seusmétodos,fins, regrasgenéricas,K~'~h,.~ !} específicas e estatutárias, competindo-lhe,além do que for estabelecido

~. neste estatuto e em outros artigos especialmente: 1) Estipular normas
.. genéricas de atuação do INSTITUTO; 2) Estabelecer as diretrizes e
.. aprovarplanosde trabalhodo INSTITUTO;3) Aprovar regimentointernoe
• normas de conduta; 4) Alterar os estatutos; 5) Decidir sobre todo e

qualquer assunto de interesse do INSTITUTO; 6) Julgar recursos
.. encaminhados quanto às decisões tomadas pelos órgãos inferiores; 7)
.. Aprovara aceitaçãode normase procedimentossolicitadospor doadores;
.. 8) Aprovar a admissão e destituição de associados votantes e
• contribuintescompoder de voto;9) Aprovaro orçamentoda entidade,seu

balançoe contasdo exercícioanterior;10)Avaliar o exercíciodas funções
• 'I dos órgãos inferiores; 11) Elegere destituiros componentesdo Conselho
• , :"'ry:J'J Diretor; 12) Delegar competênciassuas ou de outro órgão ao Conselho
~(~.\\:')' Diretor ou à seu Presidente;13) Competênciaexclusivae origináriapara,. ",J~\ julgar os atos do Presidente do INSTITUTO e para desconstituir a

composiçãodos órgãos previstosestatutariamente;14) Decidir sobre a
.... extinçãodo INSTITUTO;Subseção II - Das Seções e Convocações data Assembléia Geral - Artigo 33° -A AssembléiaGeral será convocada: 1)
... Ordinariamente,uma vez por ano, no primeiroquadrimestrede cada ano;

2) Extraordinariamente,a qualquertempo.Parágrafo 1° - A convocação
da Assembléia Geral será efetuada pelo Conselho Diretor e deverá
obedecer ao edital fixado na sede da entidade, A comunicação poderá
ainda ser feita a todos seus componentes, mediante correspondência
comprovadapor recibo, via fax, e-mail ou qualqueroutro meio eletrônico.
Parágrafo Z' - Ressalvadosos casos dispostosem lei ou neste estatuto,
as reuniões da Assembléia Geral ordinária ou extraordinária, deverão
contar com quorum mínimo de metade mais um de seus membros em
primeira convocação, e de qualquer número destes em segunda
convocação, trinta minutos após a hora marcada para a reunião.
Parágrafo 3° - As decisões da Assembléia Geral, ressalvado o que
dispuser a lei, este estatuto ou regimento interno, serão tomadas por
maioriasimplesdos presentes. Seção 111-Da Presidência Artigo 34° _
OPresidentedo INSTITUTOseráeleitopelaAssembléiaGeral e presigirá,

,..·,-,t·,
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•• ..
: também, o Conselho Diretor.Artigo 35°- São atribuiçõese competências

do Presidente as que forem estabelecidasneste estatuto, no regimento
• interno e as que lhe forem delegadaspela Assembléia Geral, inclusive: 1)
• Representar o INSTITUTOativa e passivamente, em juízo ou fora dele,
• r':' ,:-;-:y".;-:_ ... promovendo sua representação em todas as estâncias com presença

• " -.Ir ~;;~~~~~~~~~e~u d~u:~~~I;~~í:C;e~e~~~:~~~~~~fi~:i~~:i~r~~;r~eC~~~~r~~:~oa;
• " ".-@),Administrara entidade e atendimentoaos associados e a terceiros; 4)
• j ,:: 'Manter e administrar o patrimônio físico do INSTITUTO; 5) Contratar e• l "':!.drstratarem geral; 6) Abrir e movimentarcontas bancárias, devendo para

f I tanto instituir dupla assinatura com os demais diretores, podendo delegar
• .f .;: ....à procuradores, respeitando as determinações do que vier a ser
.,)' estabelecidono regimento interno;7) Assinar todas as emissõesde títulos
• : '" de crédito ou documentos que envolvam obrigação ou responsabilidade

., /!r' para o INSTITUTO; 8) Executar os planos de trabalho do INSTITUTO
.. ':'}~.',aprovados pela Assembléia Geral; 9) Prestar contas ao Conselho Fiscalf ',.·:;:;:ll.f dos trabalhos executados e da gestão financeira sobre a sua execução,tIt ,~/l'( perante a Assembléia Geral; 10) Zelar pelo cumprimento, cumprir e fazer
• i -----.__',,'_!Ji'! com que se cumpram, as disposições estatutárias, regimentais e das

".':'.';~'t?1i1' 1:::bl~~rm~:ra~ee~~d~~n:~'7~:c~~!~;oTI:!~;;\~)P~~~~~ca~
• .....,......, AssembléiaGeral, as reuniõesdo ConselhoDiretor e de outros órgãosda
• associação, quando definido neste estatuto, regimento interno ou quando
• julgar necessário. Seção IV - Do Conselho Diretor Artigo 36° - O

• Conselho Diretor é o órgão ao qual compete zelar pela administraçãoe
gestãodo INSTITUTO,sendocompostode 3 (três) membros,para cumprir

• um mandato de 3 (três) anos, permitida reeleiçõessucessivas. Parágrafo
• Único - Os diretores eleitos pela AssembléiaGeral, terão suas funções e
• cempetêncías em conformidade com a lei e por este estatuto. As

.éornpetêncías especiais serão estabelecidas pela Assembléia Geral em
• \/ ata. Subseção I - Das seções do Conselho Diretor e suas
• convocações - Artigo 37° - O Conselho Diretor reunir-se-á
• I. /.J ordinariamenteuma vez a cada trimestre, devendo deliberar no que não

•• ~: ' :m:~';n~~~n~::'s~~te:'~e:~s~~~n~~o':,tr~~!o~aeS~~~~::~id~ee'::~~~
'-~. \ estatuto ou regimento interno. Parágrafo Primeiro - A convocação do

'

Conselho Diretor cabe à Presidência, quando ordinária, ou a quem
,J convocá-lo, nos termos do parágrafoanterior, não admitida à convocação

sem pauta e não assinadapor associadosefetivos. Parágrafo Segundo _
Quando não for regulamentado em contrário por lei ou por regimento
interno,o quorummínimode aberturados trabalhosdo ConselhoDiretoré
de 50% (cinqüentapor cento)de seus componentesem primeirachamada
e, em segunda, a partir de 30 minutos após a primeira, com qualquer
quorum.Parágrafo Terceiro - O ConselhoDiretor,por via da Presidência,
poderá estipular outras formas de reuniõesou comprovaçãode presença
por via remota,tais como internet,áudio-conferênciaou vídeo-conferência.
Subseção II - Das competências do Conselho Diretor - Artigo 38° - Ao
ConselhoDiretor competeo que for determinadopor lei, por este estatuto
e inclusive:1) Estabeleceras diretrizes estratégicas e elaborar os planos
de trabalho do INSTITUTO.2) Definir o modelo de gestão e a estrutura
organizacional cabendo a ele aprovar o organograma, estabelecer as
funções dos funcionários e agentes contratados, políticas e diretrizes de.

'- ~ !'t/(~. --- II .:» ;).J '<:
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••••-• referendar ou não sobre toda matéria que lhe for conduzida pelos órgãos
• ... inferioressendo da competênciadessesúltimos;5) Aprovar os regimentos

.;. " -v , i.,"~~:~:"~~c.•• " internos aplicáveis aos órgãos do INSTITUTO e suas alterações; 6)
-.'( " ··.,!,.tr.:.4:;-"""',~~~provarnormas operacionais e códigos de conduta; 7) Aprovar a
./, ,l~lebração de convênios, contratos, termos de parceria ou pactos de
.' ',' :" '/' /y.qualquernatureza; 8) Preencher a vacância eventual de cargos; 9)
• / ,i;' Aprovar a aceitaçãode doações'comencargose condições,bemcomo as
J • I que possam acarretar ônus de qualquer natureza; 10) Estabelecer as
_.- condições de trabalho e remuneraçãode seus funcionários. Parágrafo
.. Único - O Presidente da entidade ou quem estiver em exercício
.. personificaráa Diretoriae expressarásuas deliberaçõesrepresentando-a.

I, " :.1:: Seção IV • Do Conselho Fiscal· Artigo 39° • O Conselho Fiscal tem o
, ,. c <" encargo de zelar pela missão do INSTITUTOe o bom uso do patrimônio
.. _:-', ;: J' social, atuando como fiscal, e tendo competência mínima para opinar
.:? : ',C]~il sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as
." operaçõespatrimoniaisrealizadas,emitindoparecerespara os organismos

,,' ..' ... '~_:_j ~: superioresdo INSTITUTO.Artigo 40° • O ConselhoFiscal será composto
!.;',-:,,~.,., , . '1 de 3 (três) membros,podendocontarcom suplentes,conformedecisãoda
'<.~:~!:~1iir'/· Assembléia Geral, a quem compete eleger sua composição a partir de
• uma lista de indicações fornecida pelo Conselho Diretor. Parágrafo
.. Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal não serão necessariamente

associados ou membros do INSTITUTO. Parágrafo Segundo - A
• Assembléia Geral poderá determinar, sempre que assim entender
.. conveniente, nova composiçãodo ConselhoFiscal. Parágrafo Terceiro -
_ Os membros do Conselho Fiscal têm mandato igual ao do Presidentee,
• ~ qualquer circunstância, termina quando termina o mandato do

;e.residenteque estava em exercícioquandoos conselheirosforam eleitos,
• //'v Parágrafo Quarto - O Conselho Fiscal se reunirá sempre que
• . /,/ convocados pelo Presidente, pelo Conselho Diretor, pela Assembléia
• ',; Geral ou pela maioria dos seus membros.Parágrafo Quinto - Caso não

haja composiçãodo ConselhoFiscal previamentedeterminada,quandode
sua conveniência ou necessidadeo Conselho Diretor poderá determinar
composiçãoad hoc, ou ainda substituiro parecerdo Conselhopor parecer
de auditoresexternos.Artigo 41° - No cumprimentode sua competência
mínima, o Conselho Fiscal terá acesso franqueado e irrestrito a todos os
livros e controles do INSTITUTO, todos seus arquivos, registros e
dependências. Seção V • Da Prestação de Contas - Artigo 42°· A
prestação de contas do INSTITUTO será realizada mediante: 1) Os
princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de
Contabilidade; 2) A publicidade, por qualquer meio eficaz, no
encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das
demonstrações financeiras do INSTITUTO, incluindo-se as certidões
negativasde débitosjunto ao INSSe ao FGTS, colocando-osà disposição
para examesde qualquer cidadão;3) A realizaçãodas auditorias internas
ou externasanual por auditores independentes; 4) A prestaçãode contas
de todos os recursos e bens de origem pública recebidos, serão
observadas as determinações do parágrafo único do artigo 70 da
ConstituiçãoFederal. Artigo 43° - O exercício social coincidirá com o
ano civil. Parágrafo Único - As prestações de contas anuais serão
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recursoshumanos,administrativase financeiras; 3) Deliberar sobre todos
os assuntos que digam respeito à gestão da entidade cuja competência
não tenha sido estabelecidaneste estatuto a outro órgão; 4) Deliberare
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••••• realizadassobre a totalidadedas operaçõespatrimoniaise resultadosdo
INSTITUTO, devendo ser instruída com os seguintes documentos: 1)

• Relatório anual de execução de atividades; 2) Demonstração de
• resultados do exercício; 3) Balanço patrimonial; 4) Demonstraçãodas
• origens e aplicações de recursos; 5} Demonstração das mutações
• ." < --e. I --- <. • patrirnoniais: 6) Notas explicativasdas ?emonstraçõesfinanceira~,.caso

cs-:: - ..J :. -; ·.necessano; 7) Parecer do Conselho Fiscal; 8) Parecer e relatório de• r';(.,tU:,:;:~~-;.~tl.~~:;'~uditoriaExterna.Capítulo VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -
• f - . _ frtigo 44° - Os mandatos consideram-seautomaticamenteprorrogados
• .; .' -! ~té a possedos sucessores.Artigo 45° - Os Membros do INSTITUTO

'. ., ,./. ,',i!não podem em nome da entidade, em qualquer circunstância, aceitar
.j ,:l'doações,avalizar ou endossar títulos de crédito referentes a obrigações
C ..i} estranhasao objeto social e atividadesa não ser quando aprovadaspelo
•• -, , .} CONSELHODIRETORe ou pelo PRESIDENTE,no cumprimentode suas
, fi' competências,com delegaçãode poderesespecíficos.Artigo 46° - Caso

• _., ~:'!·l o INSTITUTOseja reconhecidoenquantoOSCIP e posteriormentevenha
• ;:i ;'~ a perder seu enquadramentocomo organização da sociedade civil de
.• :! J interesse público, todo o patrimônio e direitos adquiridos com recursos
::~. __ , ~' ,_i! ,:l públicos durante o período que durou o enquadramento deverá ser
:~; ._;.:E ,~~'E / ''I tra~s~er~do~ outra pessoa jurídic:acom a mesma qualifr~ção! de fi~s
. . --------.:J j SOCiaiSIguaisou semelhantes.Artigo 47° - Toda e qualquer interpretação
§... ".. ; da aplicação dos conceitos e determinaçõesdeste Estatuto, assim como
IW~!!:'~~~~ os casos omissos, serão disciplinados por Regimento Interno, quando

• • ... J- houver, pela Assembléia Geral, pelo Conselho Diretor ou pelo
Presidente. Artigo 48° - O conflito de interessesé impedimentopara o

• pleno exercício dos direitos e competências definidos neste Estatuto".
• Após as discussõesde praxe, o estatutofoi aprovado por unanimidade
• da assembléia de fundação, na qual estavam presentes: Luis Filipe
• Oliveira Cachinho, brasileiro, casado, arquiteto, natural do Rio de
• Janeiro, residentee domiciliadona RuaRaimundoCorreanO28, apt? 401,

.Copacabana,Rio de Janeiro (RJ), portador da carteira de identidadenO
• /' 2.552.111, expedida pelo IFP/RJ e do CPF nO347.115.977-00; Isabel
• './~ Cristina Silva Bitencourt, brasileira,separadajudicialmente,empresária,
• :'\j'j natural do Rio de Janeiro, residente e domiciliada na Rua Adolpho de
• ,: i'-t,} Vasconcelos nO204, Bloco 1, apt" 308, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

.. /-j./~ (RJ), portadorada carteira de identidadenO07.572.567-2,expedida pelo
.;' ~'\' IFP/RJ e do CPF nO975.126.487-15;Maria Leontina Ozório da Gama
fir "\'" Martins da Costa, brasileira, casada, professora, natural do Rio de
../ Janeiro, residente e domiciliadana Estradada JabaquaranO09, Caborê,
• município de Paraty (RJ), portadora da carteira de identidade n°

03.941.170-7, expedida pela SSP/RJ e do CPF n° 613.984.977-20,
• Simone de Cássia Silva Seixas, brasileira,casada, psicóloga,naturaldo
.. Rio de Janeiro, residentee domiciliadana Praça Restier Gonçalvesn°
• 100, Bloco 10, apt" 102, Recreiodos Bandeirantes,Rio de Janeiro (RJ),
• portadora da carteira de identidade nO 009187573-2, expedida pelo

Detran-RJ e do CPF nO026.255.857-22 e Joselito do Nascimento
• Maciel, brasileiro, solteiro, maior, marceneiro,natural de Itajú do Colônia
• (BA), residente e domiciliado na Rua J. Junior sInO, em Santo André,
• município de Santa Cruz Cabrália, portador da carteira de identidaden°
• 01.883.890-16,expedidapela SSP/Bae do CPF nO114.612.175-04.Uma

vez composto o quadro social, passaramos presentes a eleger dentre
.. eles os componentesdo ConselhoDiretore o ConselhoFiscal,conforme•••••

"
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•
: .... - as normas estatutárias aprovadas. Assim foram eleitos como Diretores da
• Associação, por unanimidade,a Sra. Maria Leontina Ozório da Gama
• Martins da Costa para o cargo de Presidente; Isabel Cristina Silva
'. .-:i' Bitencourt para o cargode Diretora Administrativa e Simone de Cassia
,:.:~.;.;;';'~;._;:o\_~ I Silva Seixas para o cargode SecretáriaGeral.Quantoao ConselhoFiscal
•. ,"',._., - _-. «''-'''''1 deliberaram os presentes delegar à Diretoria que traga oportunamente
• I'~ uma proposta de composiçãopara ser avaliada pela próximaAssembléia
e,',' .; ?: Geral.A sessão delegouao ConselhoDiretor recémeleito, a cada um de

. ~ seus membros,todos em conjuntoou separadamente,poderessuficientesfi e necessários para proceder .aos trâmites necessários à sua plena
• :.; regularização. com arquivamento de atos constitutivos em cartório,
• N solicitação de alvarás, inscrições e registro públicos e privados
• ' I.' necessários.Nadamais havendoa tratar, foi encerradaa sessão,da qual

..,:..... - 1 foi lavrada a presente ata, que vai por todas assinada (Luis Filipe
l" ,i Oliveira Cachinho - Isabel Cristina Silva Bitencourt - Maria Leontina-i. u: .,.: ~ Ozório da Gama Martins da Costa - Simone de Cássia Silva Seixas _~.:~::'".~j :~~I;~ Joselito do Nascimento Maciel).

~.~ . i 'f:
11 ~t

.. Y~~1!f!,~~~:~ o" '. Confere com o original'.. ::.,~~<~:'.,
'~~":' ..' .....-';}~, A_"'-""'~ -V ~ ~v~- ---

----------------~~~-----------------------------------------------
"l\ÍA~IA LEONTINAOZÓRIODA

GAMAMARTINSDA COSTA

••••••••••••e•••••••••••••••••

-------------------------------------------------------------------------
ISABEL CRISTINASILVA BITENCOURT

Secretária

I
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Social do Instituto Amigos de Santo AndJ'é - ASA

Capítulo I

Da Denominação, Natureza, Sede e Duraçao

Artigo 1° - O INSTITUTO AMIGOS DE SANTO ANDRÉ - ASA, constituí~ no dia
03 de outubro de 2005, é uma associação civil sem fins lu$fativos e
econômicos com sede e foro em Santo André, distrito de S$nta Cruz
Cabrália, no Estado da Bahia, podendo abrir agências e ~scritórios
em quaisquer localidades do país ou no exterior por deli~ação da
diretoria.

Artigo 2" O INSTITUTO é uma associação independente de iqualquer
vinculação política, filosófica ou religiosa, e no exercício i de suas
atividades observará os princípios da legalidade, impesspalidade,
publicidade e da convivência pacífica entre povos, credos e raças.

Artigo 3° o INSTITUTO tem duração por tempo indeterminado.

Capítulo II

Das Finalidades, Objetivos e Atividades

Artigo 4° o INSTITUTO tem como finalidade contribuir para a evdlução do
povoado e da região de Santo André, melhorando as ~truturas
básicas, inclusive de saúde, higiene, educação, ~citação
profissional, tratando com especial atenção as questões do
ecossistema, indispensável ao futuro da região.

Artigo 5° São atividades do INSTITUTO para o alcance de seus ottetivos, a
execução de projetos ou programas diretamente ou em parceria com
outras instituições públicas ou privadas, a prestação de sen4içospara
terceiros, inclusive órgãos públicos ou privados, bem! como a
contribuição de recursos físicos, humanos e financeiros em projetos
de interesse do INSTITUTO. .

: C%:
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Capítulo III

Da ComposiÇão Social e Responsabilidade de seus associados

Seção I - Dos Associados e demais Membros

Artigo 6° O INSTITUTO será composto por Associados que poderão ser
pessoas físicas ou jurídicas, nas seguintes modalidades:

1 - FUNDADORES
2 - BENEMÉRITOS
3 - COLABORADORES

Parágrafo Primeiro - São considerados Associados Fundadores todos aqueles
que compareceram à Assembléia Geral de Constituição e aqueles que assim
forem admitidos como tais por deliberação dosMembros do Conselho Diretor_

Parágrafo Segundo - São considerados Associados BeneméritQs todos
aqueles que prestarem relevantes serviços, ao INSTITUTO ou à sua causa,
conforme venham a ser assim reconhecidOs por deliberação dos Membros do
Conselho Diretor.

Parágrafo Terceiro - São considerados Associados Colaboradores todos
aqueles que se comprometem a colaborar com o INSTITUTO com. recursos
financeiros ou humanos, conforme venham a ser assim reconhecidos por
deliberação dos Membros do Conselho Diretor.

o Conselho Diretor poderá propor para a Assembléia Geral novas
formas de admissão, obrigações, direitos e outras especificidades,
observadas as prerrogativas estabelecidas no estatuto às outras
modalidades de associados.

Artigo 8° Para os efeitos de regras estatutárias e acessórias aplicáveis, serão
considerados genericamente Membros todas as pessoas, físicas ou
jurídicas, que, direta ou indiretamente, participem, atuem ou prestem
serviços, inclusive associados, parceiros, funcionários,' pessoas
físicas e jurídicas e seus representantes.

Seção II - Da Responsabilidade e Preposição

Artigo 90 Os associados e demais membros do INSTITUTO não responderão,
em qualquer situação, solidária ou subsidiariamente pelas

r~3W~2w/ d!2!'
. ... ~,~.'"ab ionaloe'pro,testo
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RE.GISTRO OE IMOVEIS E ~If"~f'ECAS
TITUlOS E DOCUMENTOS E REGiSTRO

CIVIL DAS PESSOAS JURiDICAS
Cam;orca de Sdnla Cruz Ói CabrJlia-B.l
Inês Celeste50are~ da Rocha 0ticiII1

Artigo 100 A nenhum Membro do INSTITtJfO, poderá ser presumida a
preposição ou representação da entidade. sem que porte
instrumento expresso e determinado de outorga ou delegação ou,
ainda, ocupe cargo ou função determinados expressamel'lte neste
estatuto.

Seção III - Dos Direitos e Deveres

Artigo 11o Todo Associado para vir a sê-lo e assim continuar I deve re:conhecer
e adotar os estatutos do INSTITUTO, propugnar por seus objetivos,
apoiar suas açóes e adotar seus princípios éticos e normas de
conduta, engajando-se em fazer com que sejam respeitado$.

Artigo 1~ Aos Associados Fundadores cabe o direito de votar e ser votados
nas sessões da Assembléia Geral para os cargos que Ih~s sejam
exctusivos.

Artigo 130 Aos Associados Fundadores cabe o direito de indicar um membro
para compor o Conselho Diretor.

Artigo 140 Aos Associados Fundadores cabe tomar parte nas AsSembléias
Gerais do INSTITUTO, com direito a um voto por associado;

Artigo 150 Os Associados Beneméritos e Colaboradores poderão !participar
como ouvintes nas Assembléias Gerais e Reuniões do Conselho
Diretor do INSTITUTO.

Artigo 16° Os Associados Beneméritos e Colaboradores podem ~gerir ao
Conselho Diretor medidas que julguem ser de interesse do
INSTITUTO.

Artigo 1JO É dever dos Associados e demais Membros participar e comparecer
às Assembléias e reuniões para as quais tiverem sido reg~larmente
convocados, assim como colaborar com os órgãos da in$tituição e
responder a eles quanto aos atos de sua competência-

Os associados e demais membros do INSTITUTO devem,observar
as disposições deste Estatuto e decisões aprovadas pela A$Sembléia
Geral, pelo Conselho Diretor, bem como, participar das ati~ades do
INSTITUTO, zelando pelo seu bom desempenho admittistrativo,
programático e financeiro, promovendo sua boa imagem, a de seus
associados e membros, de seu corpo funcional e das orgéllnizações
externas às quais estiver vinculada ou com as quais mantiver

~fl~v~~Jdt· ~.
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REGISTRO OE 1t,'OVEIS E HIi'(?; ECÂS
TlTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO

CIVil DAS PESSOAS JURIDICAS
Cemarca de Sanla ('uZ de Cab'Jl>a·B,j.
Inls Celeste Soares da Rocha Ofleisl

Artigo 1se' O Associado ou Membro poderá desligar-se do INSTITUTO quando
desejar, por manifestação expressa. Poderá, ainda, ser advertido,
sofrer suspensão ou desligamento do INSTITUTO quando:

a) Deixar de comparecer às reuniões do órgão do INSTITUTO eo qual
estiver vinculado. sem justificativa, de modo que comprometa o seu
melhor andamento; ,

b) Contrariar, por seus atos, práticas ou palavras, dlreta ou
indiretamente, os objetivos descritos neste estatuto e nos cQdigos de
conduta que o INSTITUTO vier a adotar; ,

c) Deixar de cumprir com suas obrigações para com o INSTITUTO;

d) Tiver comportamento incompatível ao espírito cooperativo e
associativo;

e) Insubordinar-se aos fóruns internos de deliberação estabeleqidos e às
diretrizes do INSTITUTO;

f) Agir, do ponto de vista do INSTITUTO, de forma ímproba oui contrária
à ordem pública e à lei, ou que cause danos de qualquer natureza ao
INSTITUTO, à sua imagem e a de seus associados, pctceiros e
demais membros. '

Parágrafo Único - Compete ao Conselho Diretor processar, julgar e 'plicar as
sanções dos casos acima, em competência concorrente com a Assem~a Geral
que a cada caso, poderá atrair para si, a seu entendimento, essa competência.

Artigo 200 O recurso à decisão que decretar a exclusão, deverá ser interposto
com prazo prescricional de 30 (trinta) dias a contar do reQebimento
da notificação de exclusão, à próxima sessão da Assembléiê Geral.

I

Os Associados que prestarem serviços administrativos remUnerados
ao INSTITUTO terão seus direitos suspensos enquanto i perdurar
essa situação.

Capitulo IV

Seção I - Das Rendas, Património e sua Destinação
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a)

b)

REGISTRO OE IMOVEISE HI;lC'''EU,S
TlTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO

cwu DAS PESSOASJURIOICAS
Cemarca de Santa Cruz d~ Cab, AII,I,SÁ
1011:>Celeste Soares da Rocha Oficiftl

Doações de bens, valores e direitos recebidos de associados
e de terceiros;

c) Doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais e
internacionais;

d) Receitas e direitos provenientes de rendas patrimoniais das
atividades exercidas pelo INSTITUTO;

e) Receitas arrecadadas com direitos autorais de publicações,
filmes, vídeos, sites e demais mídias;

f) Receitas arrecadadas com realizações de eventos, programas
culturais, campanhas institucionais, venda de produtqs ligados
aos objetivos do INSTITUTO;

Receitas arrecadas com prestações de serviços, ~vênios e
parcerias;

g)

h) Subvenções e recursos de dotação pública, nacpionaise
internacionais, que incorporem a seu patrimônio; •

i) Subvenções e recursos de financiadores privados nacíonaís e
internacionais que se incorporem a seu património; ,

j) Outras fontes aprovadas pela Assembléia Geral.

Artigo 23° A nenhum conselheiro, dirigente, mantenedor ou membro associado,
será permitido a distribuição de excedentes operacionais, diYidendos,
participações ou quaisquer outras vantagens advindas das étividades
do INSTITUTO. '

As doações ou contribuições feitas para o INSTITUTO po~pessoas
físicas ou jurídicas, serão realizadas com cláusula expressa de
renúncia por si, herdeiros e sucessores, sem direito a: qualquer
reembolso, inclusive no caso de extinção ou liqUidação do
INSTITUTO. I

Seção II - Da Aplicação de Recursos

Artigo 25° Todo patrimônio e receitas do INSTITUTO deverão ser apliqados nos
objetivos a que se destina a entidade, aí compreendidos aqUelesque
se destinam à capacitação dos seus associados e demais imembros
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despendidos e benr..~ ~r-'!Il!I"_"F.Mi~iIIf1ento
administrativo_
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REGISTRO OE IMOVEiS E H!;':~;"EC~S
TITUlOS E DOCU;,;ENTOS í: R:,-,ISTRO

CIVIL DASPlSSO.t.S JURIDIC4S
Comarca (I! Santa Cruz d~ :dbr~i'il·3À
In~s Celeste Soar~s da Rocha OIicil!1

Artigo 26° Aos associados, sejam conselheiros, diretores, empreQados ou
doadores. e demais membros. não será admitida a percepção de
qualquer distribuiçao de lucros, eventuais excedentes operacionais
brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participaçoes ou
parcelas de seu patrimônio. I

Seção III - Da Extinção e Destinação do Patrimônio

Artigo 27" Extinto o INSTITUTO, seu patrimônio será revertido às: pessoas
jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos, preferenCialmente
com as mesmas atividades e objetivos deste INSTITUTO_

Artigo 2SO Fica ressalvada a destinação específica de parcela do património
que derive de doação condicionada ou financiamento. nos quais
houver dáusula inequívoca e expressa, estabelecendo a ~nação
do patrimônio doado ou repassado, em caso de dissqlução do
INSTITUTO.

Artigo 29" A liquidação do INSTITUTO ocorrerá por decisão da Assembléia
Geral ou nos casos previstos em lei.

Capítulo V

Da Administração

Seção I - Dos Órgãos e Aspectos Gerais

Artigo 300 A Administração do INSTITUTO é exercida por seus órgãos,
observadas as competências por ele atribuídas neste estatyto.

São órgãos do INSTITUTO:

ASSEMBLÉIA GERAL
PRESIDÊNCIA
CONSELHO DIRETOR
CONSELHO FISCAL

Parágrafo 1° - Os administradores do INSTITUTO permanecerão no exercícro de
seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.
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l REGISTRO OE IlriQVEIS EH!í!(;' fOS
, TITU.LOS E DOCuMEN70S F REGISTRO
.~ civu DAS P~SSCAS JURIGICAS
'-.~ Comarca de S"nlil Cruz d~ CabrJlla·6.'
:,~ Ines Cel~sti' Soares da Rocha Oficiai

Parágrafo ~ - 05 Membros do,._lei.a.l&Mi_~QWC~(iW~D&ilJ.\;.~, arem na
gestão do INSTITUTO, poderão ser remunerados, de acordo com qs preços
praticados pelo mercado da região onde exercem suas atividades. A rem~neração
será definida pelo'Conselho Diretor, de comum acordo entre seus membros,

Seção II - Da Assembléia Geral

Subseção I - Da Composição e Competência da Assembléia Geral

Artigo 3r A Assembléia Geral do INSTITUTO é o órgão supremo e
congregador de todos os seus associados e à ela caberá i todos os
poderes e deliberações na administração direta ou i~ireta da
entidade, bem como a deliberação quanto aos seus métddos, fins,
regras genéricas, específicas e estatutárias, competindo-I~, além do
que for estabelecido neste estatuto e em outros artigos
especialmente:

Estipular normas genéricas de atuação do INSTITUTO;
Estabelecer as diretrizes e aprovar planos de ~Iho do
INSTITUTO;
Aprovar regimento interno e normas de conduta;
Alterar os estatutos;
Decidir sobre todo e qualquer assunto de intetesse do
INSTITUTO; .
Julgar recursos encaminhados quanto às decisões' tomadas
pelos órgãos inferiores; :
Aprovar a aceitação de normas e procedimentos ~Iicitados
por doadores;
Aprovar a admissão e destituição de associados votantes e
contribuintes com poder de voto; .
Aprovar o orçamento da entidade, seu balanço e contas do
exercício anterior; .
Avaliar o exercício das funções dos órgãos inferiores;
Eleger e destituir os componentes do Conselho Oiret~;
Delegar competências suas ou de outro órgão ao Conselho
Diretor ou à seu Presidente; :

XIII. Competência exclusiva e originária para julgar ~ atos do
Presidente do INSTITUTO e para desconstituir a composição
dos órgãos previstos estatutariamente. J!I'CJ./ '
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Artigo 33° A Assembléia Geral será convocada:

I. Ordinariamente, uma vez por ano, no primeiro quadrimestre
de cada ano;

II. Extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parágrafo 1° - A convocação da Assembléia Geral será efetuada pelo Conselho
Diretor e deverá obedecer ao edital fixado na sede da entidade. A comunicação
poderá ainda ser feita a todos seus componentes, mediante correspondência
comprovada por recibo, via fax, e-mail ou qualquer outro meio eletrõnico. :

Parágrafo"}!J. Ressalvados os casos dispostos em lei ou neste ~tuto, as
reuniões da Assembléia Geral ordinária ou extraordinária, deverão ccjntar com
quorum mínimo de metade mais um de seus membros em primeira corwocação, e
de qualquer número destes em segunda convocação, trinta minutos apôs a hora
marcada para a reunião.

Parágrafo 3°· As decisões da Assembléia Geral, ressalvado o que disPltJS6fa lei,
este estatuto ou regimento interno, serão tomadas por maioria siniPles dos
presentes.

Seção III - Da Presidência

Artigo 340 • O Presidente do Instituto será eleito pela Assembléia Geral e
presidirá, também, o Conselho Diretor.

Artigo 35°· São atribuições e competências do Presidente as qUe forem
estabelecidas neste estatuto, no regimento interno e as! que lhe
forem delegadas pela Assembléia Geral, indusive: '

I. Representar o INSTITUTO ativa e passivamente, em juízo ou
fora dele, promovendo sua representação em todas as
estâncias com presença pessoal ou outorga esPecifica e
determinada de poderes; ,

II. Coordenar as atividades do INSTITUTO e ger~nciar os
profissionais por ele contratados; ,

III. Administrar a entidade e atendimento aos associados e a
terceiros; ,

IV. Manter e administrar o patrimõnio físico do INSTITUT!O;
V. Contratar e distratar em geral;
VI. Abrir e movimentar contas bancárias, devendo para tantof;iWir O1;;Z;:~w~;:;'!~

..,a, Tabelionatoe Protestu
Com~' ~Porto~gUioi8A . Brasil
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VII.

delegar à procuradores. respei as mações do que
vier a ser estabelecido no regimento interno;
Assinar todas as emissões de títulos de ~ito ou
documentos que envolvam obrigação ou responsebilidade
para o INSTITUTO; .
Executar os planos de trabalho do INSTITUTO aprovados pela
Assembléia Geral;
Prestar contas ao Conselho Fiscal dos trabalhos exeCutadose
da gestão financeira sobre a sua execução, P.e,-antea
Assembléia Geral;
Zelar pelo cumprimento, cumprir e fazer com; que se
cumpram, as disposições estatutárias, regimentais e das
demais normas de conduta inerentes ao INSTITUTO;
Presidir a Assembléia Geral e as reuniões do Conselho
Diretor;
Convocar Assembléia Geral, as reuniões do Consel~o Diretor
e de outros órgãos da associação, quando def\njdo neste
estatuto, regimento interno ou quando julgar necessário.

VIII.

IX.

x.

XI.

XII.

Seção IV - Do Conselho Diretor
,

Artigo J60 O Conselho Diretor é o orgao ao qual compete zelar pela
administração e gestão do INSTITUTO, sendo composto qe 3 (três)
membros, para cumprir um mandato de 3 (três) anos, (permitida
reeleições sucessivas. .

Parágrafo Único - Os diretores eleitos pela Assembléia Geral, terão suas
funções e competências em conformidade com a lei e por este estaíuto. As
competências especiais serão estabelecidas pela Assembléia Geral em ata.

Subseção I - Das seções do Conselho Diretor e suas convocações

o Conselho Diretor reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada
trimestre, devendo deliberar no que não for competênci~ do seu
Presidente, por maioria simples de seus componentes presentes,
desde que não contrarie o estabelecido em lei, estatuto ou regimento
interno. '

,
Parágrafo Primeiro - A convocação do Conselho Diretor cabe à Presidência,
quando ordinária, ou a quem convocá-lo, nos termos do parágrafo anterior, não
admitida à convocação sem pauta e não assinada por associados efetivos.

Parágrafo Segundo - Quando não for regulamentado em contrário por :Ieiou por
regimenjiEoi erno, o quorum mí~im de abertura. dos trabalhos »:lho
r Já'{ A-{l ~~" . ,- "':v( \lA U1rJt! 1J( 71 " - '~
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Diretor é de 50% (cinqüenta por eira
chamada e, em segunda, a partir de 30 minutos após a primeira, com qualquer
quorum.

Parágrafo Terceiro - O Conselho Diretor, por via da Presidência, poderá estipular
outras formas de reuniões ou comprovação de presença por via remota, tais como
internet, áudio-conferência ou vídeo-conferência.

Subseção II - Das competências do Conselho Diretor

Artigo 3r Ao Conselho Diretor compete o que for determinado por lei, por este
estatuto e indusive:

I. Estabelecer as diretrizes estratégicas e elaborar os planos de
trabalho do INSTITUTO.

II. Definir o modelo de gestão e a estrutura organizacional
cabendo a ele aprovar o organograma, estabelecer as funções
dos funcionários e agentes contratados, poIítíca~ e diretrizes
de recursos humanos, administrativas e financeiras;

III. Deliberar sobre todos os assuntos que digam respeito à
gestão da entidade cuja competência não tenha sido
estabelecida neste estatuto a outro órgão;

IV. Deliberar e referendar ou não sobre toda matéria que lhe for
conduzida pelos órgãos inferiores sendo da competência
desses últimos;

V. Aprovar os regimentos internos aplicáveis aos órgãos do
INSTITUTO e suas alterações;

VI. Aprovar normas operacionais e códigos de conduta;
VII. Aprovar a celebração de convênios, contratos, termos de

parceria ou pactos de qualquer natureza;
VIII. Preencher a vacância eventual de cargos;
IX. Aprovar a aceitação de doações com encargos e condições,

bem como as que possam acarretar ónus de qualquer
natureza;

X. Estabelecer as condições de trabalho e remuneração de seus
funcionários.

Parágrafo Único - O Presidente da entidade ou quem estiver em exercício
personificará a Diretoria e expressará suas deliberações representando-a.

Seção IV - Do Conselho Fiscal
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desempenho financeiro e 1 ... ';. iais
realizadas, emitindo pareceres para os organismos su~ores do
INSTITUTO.

Artigo 40" O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros, podendo
contar com suplentes, conforme decisão da Assembléia, Geral, a
quem compete eleger sua composição a partir de uma lista de
indicações fornecida pelo Conselho Diretor.

Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal não serão
necessariamente associados ou membros do INSTITUTO.

Parágrafo Segundo - A Assembléia Geral poderá determinar, sempre que assim
entender conveniente, nova composição do Conselho Fiscal.

Parágrafo Terceiro - Os membros do Conselho Fiscal têm mandato igual ao do
Presidente e, em qualquer circunstância, termina quando termina o ~to do
presidente que estava em exercício quando os conselheiros foram eleit?s.

Parágrafo Quarto - O Conselho Fiscal se reunirá sempre que convocados pelo
Presidente, pelo Conselho Diretor, pela Assembléia Geral ou pela maioria dos
seus membros.

Parágrafo Quinto - Caso não haja composição do Conselho Fiscal previamente
determinada, quando de sua conveniência ou necessidade o ConseU,o Diretor
poderá determinar composição ad hoc, ou ainda substituir o parecer do Conselho
por parecer de auditores externos.

Artigo 41° No cumprimento de sua competência mínima, o Conselho Fiscal terá
acesso franqueado e irrestrito a todos os livros e controles do
INSTITUTO, todos seus arquivos, registras e dependências.

Seção V - Da Prestação de Contas

4~ - A prestação de contas do INSTITUTO será realizada mediante:

I. Os princípios fundamentais de contabilidade e das Normas
Brasileiras de Contabilidade;

II. A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do
exercício fiscal, ao relatório de atividades e das
demonstrações financeiras do INSTITUTO, induil1do-se as
certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS,
colocando-os à disposição para exames de qualquer cidadão;

III. A realização das auditorias internas ou externas anual por

~d:~~Dw/ J~,!cy;
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" IV.

Artigo 430 O exercício social coincidirá com o ano civil.

Parágrafo Único - As prestações de contas anuais serão realizadas sobre a
totalidade das operações patrimoniais e resultados do INSTITUTO, devendo ser
instruída com os seguintes documentos:

I. Relatório anual de execução de atividades;
II. Demonstração de resultados do exercício;
III. Balanço patrimonial;
IV. Demonstração das origens e aplicações de recursos;
V. Demonstração das mutações patrimoniais;
VI. Notas explicativas das demonstrações financeiras, caso

necessário;
VII. Parecer do Conselho Fiscal;
VIII. Parecer e relatório de Auditoria Externa.

Capítulo VI

Das Disposições Gerais e Transitórias

Artigo 44 Os mandatos consideram-se automaticamente prorrogados até a
posse dos sucessores.

90 45 Os Membros do Instituto não podem em nome da entiPBde, em
ualquer circunstância, aceitar doações, avalizar ou endossar títulos de crédito

referentes a obrigações estranhas ao objeto social e atividades a não ser quando
aprovadas pelo CONSELHO DlRETOR e ou pelo PRESIDENTE, no cumprimento
de suas competências, com delegação de poderes específicos.

Artigo 46 Caso o Instituto seja reconhecido enquanto OSCIP e posteriormente
venha a perder seu enquadramento como organização da sociedade civil de
interesse público, todo o patrimônio e direitos adquiridos com recursos públicos
durante o período que durou o enquadramento deverá ser íransferído a outra
pessoa jurídica com a mesma qualificação, de fins sociais iguais ou semelhantes.

Artigo 47 Tada e qualquer interpretação da aplicação dos conceitos e
determinações deste Estatuto, assim como os casos omissos, serão disÇiplinados
por Regimento Interno, quando houver, pela Assembléia Geral, pelo Conselhom;;;1tJ;;=~~k#art/ ._~/~
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Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurldica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
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