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ESTATUTO SOCIAL
ASSOCIACAO MUSEU AFRO-BRASIL

CAPiTULO I - DA DENOMINACAO, SEDE E OBJETIVOS
Artigo 1° - A ASSOQIACAO MUSEU AFRO-BRASIL, com sede e foro na cidade de 550
Paulo, na Av. Pedro Aivares Cabral, s/n°, Parque Ibirapuera, Portéo 10, Ibirapuera, é
uma associagéo civil sem fins lucrativos que tem por objetivos a promogéo da cultura e

da educagéo, a defesa e conservagﬁo do patriménio histérico, cultural e artistico, por
meio da colaboragéo técnica, material e financeira visando a preservagéo e conservagﬁo
do acervo artistico e a divulgagﬁo do Museu Afro-Brasil.
Parégrafo Primeiro - No texto deste Estatuto, a ASSOCIACKO MUSEU AFRO-BRASIL
poderé ser designada simplesmente por “associagéo”.

Parégrafo Segundo - Mediante a aprovagéo do Conselho de Administragéo, poderéo
ser criados escritérios ou nﬁcleos de regresentagéo fora da sede, para o efetivo
cumprimento dos objetivos da ASSOCIACAO, os quais se regeréo pelos dispositivos
deste Estatuto.
Artigo 2 ° - Para cumprimento de suas finalidades a associagﬁo observaré os principios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiéncia e
poderé desenvolver as seguintes atividades:
I — promover campanhas de esclarecimento da comunidade sobre a importéncia
artistico-cultural do acervo e das atividades do Museu Afro Brasil, mobilizando a opiniﬁo

pﬁblica para garantir sua conservagéo e protegéo, bem como para participar de suas
atividades;
II

— realizar, patrocinar e promover, exposigﬁes, cursos, conferéncias, seminérios,

debates, congressos e encontros de diversas naturezas que garantam o acesso da

populagéo é cultura, educagéo e cidadania ou que propiciem o intercémbio entre
profissionais da arte, estudantes, entidades e Poder Pl’Jblico;

III

- promover o treinamento, capacitacéo profissional, e especializagéo técnica de

recursos humanos incentivando a formagéo artistica e cultural;

IV - prestar servigos de apoio técnico por meio de acordos operacionais ou outra forma
de ajuste, com instituigées pﬂblicas e privadas, tanto nacionais quanto internacionais,
no campo da pesquisa e implantagéo de projetos culturais voltados para os objetivos da
associagéo;
V - estabelecer ajustes com o Poder Pablico e iniciativa privada para aquisigéo de obras

de arte e divulgagéo do patrim6nio artistico cultural do Museu Afro Brasil;
VI - manter ou auxiliar na manutengﬁo do acervo cultural decorrente de seus objetivos;
VII — ceder funcionérios e equipamentos para atividades no museu;
VIII — explorar comercialmente espago de alimentagﬁo, venda de objetos, livros e
outros itens ligados é divulgagéo de suas atividades, como apoio e captagﬁo de recursos
para as atividades do museu;
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IX - utilizar-se de bens méveis e iméveis que Ihe sejam disponibilizadvbsfé qualquer:
tl'tulo, por pessoas ﬁsicas ou juridicas, pﬂblicas ou privadas, nacionais ou-estkaréeiras} « ‘
na forma que Ihe for legalmente permitido;
X - adotar as providéncias cabiveis no émbito administrative ou judicial, inclusive P o r
meio da propositura de agﬁes judiciais para a defesa dos interesses da ASSOCIACAO,
de seus associados e da coletividade em geral;
XI - promover estudos, pesquisas e conhecimentos técnicos e cientl'ﬂcos que digam
respeito és suas ﬁnalidades, produzidos por si ou par terceiros, divulgando-os por
quaisquer meios.

Artigo 3 ° - E vedada é ASSOCIACAO, ou a seus membros agindo em nome dela, a
participagéo em questﬁes de ordem pessoal, politica, religiosa, sectéria ou social.

Artigo 4° - A existéncia legal da ASSOCIACAO é por prazo indeterminado.
CAPiTULO II - DOS ASSOCIADOS
Artigo 5 ° - A ASSOCIACAO é constituida por namero ilimitado de associados, desde
que maiores de dezoito anos e sem impedimento legal, distribuido's em duas categorias,
na seguinte conformidade:
I - associados fundadores $50 as pessoas ﬁsicas que subscreveram a ata de
fundagéo da entidade na Assembléia Geral Ordinéria realizada em 07 de dezembro de
2004.
II — associados contribuintes 550 todas as pessoas fisicas ou juridicas, que se
inscreverem n o quadro associativo apés a constituigéo da ASSOCIACAO.

Parégrafo L'Inico - As pessoas juridicas associadas deveréo credenciar representante
para participar das atividades.
Artigo 6 ° - Poderéo, ainda, fazer parte da ASSOCIACKO como membros hongrérios,
as pessoas ﬂsicas ou juridicas que prestarem relevantes servigos é ASSOCIACAO ou é
cultura, e que tiverem seus nomes aprovados pela Assembléia Geral.
Artigo 7 ° - Os associados de qualquer natureza e 05 membros Donorérios n50

respondem solidéria ou subsidiariamente pelas obrigagées da ASSOCIACAO.
Segéo I - Da Admisséo, Desligamento e Exclusio
Artigo 8 ° - Para ser admitido como associado contribuinte, o interessado deveré ser
apresentado por, no minimo, 02 (dois) associados que jé integrem o quadro social da
ASSOCIACKO e ter seu pedido aprovado pela Assembléia Geral.
Artigo 9 ° - Os assgciados e membros poderﬁo desligar-se voluntariamente do quadro

social da ASSOCIACAO, mediante pedido formal é Diretoria.
rtigo 10 — A excluséo de associado ou membro da ASSOCIACAO dar-se~é pelos
motivos e forma previstos nos artigos 13 e 14.

Artigo 11 - $50 direitos dos associados:
I - participar e manifestar-se nas Assembléias Gerais;

II - votar e ser votado nas Assembléias Gerais, na conformidade do presente Estatuto;
III - recorrer é Assembléia Geral das decisﬁes do Conselho de Administragﬁo e da
Diretoria;

IV - participar de todos os eventos e atividades patrocinados ou organizados pela

ASSOCIACAO;
V - requerer, com pelo menos 1/5 (um quinto) de associados, a convocagéo da

Assembléia Geral;
VI - propor a admisséo de novos associados;
VII - desligar—se da associagﬁo.
Parégrafo ﬁnico - Aos membros honorérios 550 assegurados os direitos previstos nos
incisos I, III, I V e VII do caput deste artigo.

~
Artigo 12 - $50 deveres dos associados:
I —- praticar e defender a realizagﬁo dos objetivos sociais da ASSOCIACAO;
II - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, bem como as deliberagﬁes dos 6rg§os
soc1als;
III

— desempenhar com zelo e dedicagéo os cargos para os quais forem eleitos e as

atribuigées que lhes forem confiadas pelos érgéos diretivos;
IV - informar os érgﬁos diretivos qualquer anormaligade ou irregularidade que tenham
conhecimento e que possam prejudicar a ASSOCIACAO;
V - comparecer as assembléias gerais quando convocado, participar dos grupos
designados a promover atividades patrocinadas pela ASSOCIACAO e integrar as
comissées para os quais for designado;
VI - pagar pontualmente as eventuais contribuigﬁes estipuladas pela Assembléia Geral.
Parégrafo L’Inico - Aos membros honorérios incumbem os deveres previstos nos
incisos I, II, IV e VI do caput deste artigo.
Segﬁo III

- Das Penalidades e d a Defesa

Artigo 13 - A pra’tica, pelo associado ou membro da ASSOCIACAO, de atos
incompativeis com o presente Estatuto, com outras normas internas da ASSOCIACAO,
com as deliberagﬁes dos 6rg§os sociais ou com os objetivos e o decoro da entidade
poderé ensejar as seguintes penalidades:

I - adverténcia verbal;
II - adverténcia escrita;
III - suspenséo tempora’ria de seus direitos conferidos pelo presente estatuto;
IV - excluséo do quadro associativo.

§

Artigo 14 - Caberé ao Conselho de Administragﬁo, a aplicagéo das penalidades
previstas no artigo anterior, por iniciativa prépria ou mediante a representagéo de
qualquer associado.

Parégrafo ﬁnico - As penas serﬁo aplicadas apenas apés a audiéncia dé aégociého 0L!* , t :
membro, que poderé aduzir por escrito a sua defesa, no prazo de 10: (dez) dies, a' T
- contar da data de recebimento da correspondente notiﬁcagﬁo, cabendo recurso é
Assembléia Geral.

CAPiTULO III - DA ADMINISTRAcAo
Artigo 15 - A ASSOCIACAO sera' administrada pelos seguintes 6rg§os sociais:
I - Assembléia Geral;
II - Conselho de Administragﬁo;
III - Diretoria;

IV - Conselho Fiscal;
V — Conselho Consultivo;
VI - Ouvidoria.
Parégrafo Primeiro — A ASSOCIACAO devera’ adotar e estabelecer, para todos os
6rg§os da entidade, préticas de gestéo administrativa, necessérias e suﬂcientes a coibir
a obtengéo, de forma individual ou coletiva, de beneficios ou vantagens pessoais, em
decorréncia da participagéo n o respectivo processo decisério.

Parégrafo Segundo - Aos conselheiros, administradores e dirigentes da ASSOCIACKO
é vedado exercer cargo de cheﬁa ou fungﬁo de conﬁanga na Secretaria da Cultura do
Estado de 550 Paulo.
Parégrafo Terceiro — Os membros dos 6rg§os de Administragéo permaneceréo em
pleno exercicio do cargo, até a efetiva posse de seu sucessor, se 0 contrério n50 decidir

a Assembléia Geral.
Parégrafo Quarto - Perderéo o mandato os membros do Conselho de Administragio,
do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e da Diretoria que incorrerem em:
I - malversagéo ou dilapidag'éo do patriménio social;
II - grave violagéo deste Estatuto; e

III - abandono de cargo, assim considerado a auséncia n50 justificada em 03 (trés)
reuni6es consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, sem a expressa comunicagﬁo ao
dirigente do érgéo ao qual pertencer.

Segéo I - Da Assembléia Geral
Artigo 16 - A Assembléia Geral, fgrmada pelos associados de todas as modalidades em
situagéo regular com a ASSOCIACAO, é o 6rg§o méximo de deliberagﬁo, incumbindo-Ihe
privativamente:

I - eleger os membros do Conselho de Administragéo;
II - destituir os membros d o Conselho de Administragﬁo, d o Conselho Fiscal e da
Diretoria;

III - aprovar as contas, mediante parecer do Conselho Fiscal e auxilio de auditoria
externa;
IV — alterar os estatutos;

V — aprovar a admisséo de associados e membros;

VI - deliberar sobre a conveniéncia da instituigao, a periodicidade e o valar d é g 3 4 4
V
.........
contribuigées dos associados e membros;
. VII - julgar os recursos apresentados em face de penalidades impostas pelo Conselho
N
de Administragao, nos termos do artigo 14, para’grafo unico;
VIII - deliberar sobre quaisquer outras matérias de interesse da ASSOCIACAO ou que
' Ihe tenham sido submetidas pelo Conselho de Administragﬁo ou pela Diretoria;

IX — decidir em Ultima insténcia.
Parégrafo ﬁnico - Para as deliberagﬁes a que se referem os incisos II e IV do caput
deste artigo é exigida deliberagéo da Assembléia Geral especialmente convocada para
esse fim, cujo quorum, em primeira deliberagéo, seré de 2 / i 3 (dois tergos) dos
associados, ou com maioria dos associados presentes em segunda convocagéo.
Artigo 17 - A Assembléia Geral reunir-se-é:
I - ordinariamente, uma vez por ano, até o ultimo dia tiltil do més de abril, para:
a ) anualmente, apreciar as contas referentes ao exercicio anterior;

b) a cada 02 (dois) anos, eleger metade dos membros do Conselho de Administragéo.
II - extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parégrafo Primeiro - Para a instalagéo da assembléia geral sera' necessa’ria a
presenga da maioria absoluta dos associados em primeira convocagﬁo ou com qualquer

nﬁmero em segunda convocagﬁo.
Parégrafo Segundo - A Assembléia Geral seré presidida pelo Presidente do Conselho
de Administragﬁo, que designara’ um Secreta’rio a d hoc, a quem compete providenciar a
lista de presenga e redigir a ata da reuniéo.

Artigo 18 — A convocagﬁo das Assembléias Gerais sera’ feita pelo Presidente do
Conselho de Administragéo ou por 1/5 (um quinto) dos associados em situagﬁo regular
com a ASSOCIACAO.
Parégrafo Primeiro - A convocag50~seré feita com 10 (dez) dias de antecedéncia, por
edital afixado na sede da ASSOCIACAO e per circulares ou outros meios convenientes,
como fax, telefone ou email, fazendo sempre constar expressamente a ordem do dia.
Parégrafo Segundo - A presenga de todos os associados em Assembléia Geral supre a
exigéncia de prévia convocagéo com 10 (dez) dias de antecedéncia.
Artigo 19 - As decisﬁes seréo tomadas por maioria simples de votos em relagéo ao
total de associados presentes com direito a vote, se maior quorum n50 for exigido por
este Estatuto ou pela legislagéo vigente.

Artigo 20 - O voto do associado é pessoal e indelega’vel.
Segﬁo II - D o Conselho d e Administragio
Artigo 21~ - O Conselho de Administragéo, érgﬁo de deliberagéo e controle da
ASSOCIACAO, é composto par 11 (onze) membros, assim distribuidos:

I - 6 (seis) membros eleitos pela Assembléia Geral dentre associadosifuhaad'dres 6:“, J
contribuintes;
— II - 4 (quatro) membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas
de notéria capacidade profissional e reconhecida idoneidade njoral;
_ III - 1 (um) membro eleito pelos funciona’rios da ASSOCIACAO, dentre os proﬁssionais
que integrem esse grupo.

Parégrafo Primeiro - Para 0 preenchimento de 3 (trés) das vagas indicadas no inciso
II do caput deste artigo, o Conselho de Administragﬁo poderé solicitar a indicagéo de
nomes por parte da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de 550 Paulo,
Secretaria da Cultura do Municipio de 550 Paulo e de u m patrocinador privado da

ASSOCIACAO, na proporgéo de uma indicagéo cada.
Parégrafo Segundo — Os conselheiros que forem indicados para integrar a Diretoria
devem renunciar ao assumir as correspondentes fungées executivas.

Parégrafo Terceiro — Os conselheiros eleitos ou indicados para compor o Conselho de
Administragéo n50 poderﬁo ser parentes consangﬂineos ou afins até 0 3 ° grau do
Governador, Vice-Governador e Secretérios de Estado.

Artigo 2 2 - 0 mandato dos membros do Conselho de Administragéo é de 4 (quatro)
anos, admitida uma recondugéo.

Parégrafo Primeiro - O primeiro mandato da metade dos conselheiros eleitos ou
indicados seré de 2 (dois) anos.
Parégrafo Segundo — 0 disposto no parégrafo anterior recairé sobre os membros
indicados nos incisos II e III, do artigo 21, deste Estatuto.
Parégrafo Terceiro - O conselheiro reconduzido podera’ ser eleito novamente, depois

de decorridos quatro anos do término do ultimo mandato.
Artigo 23 - Em caso de vacéncia de qualquer dos cargos do Conselho de
Administragéo, seré procedida a eleigﬁo ou indicagéo, conforme o caso e a fim de que
seja obedecida a distribuigéo prevista no artigo 21, de um substituto para completar o
prazo restante do respectivo mandato.

Artigo 2 4 - Os membros do Conselho de Administragﬁo n60 poderﬁo receber
remuneragéo pelos servigos prestados nesta condigéo, ressalvada a ajuda de custo por
reuniﬁo das quais participarem, que n50 se configura como remuneragéo.
Artigo 2 5 - Compete ao Conselho de Administragéo:
I — zelar e ﬁscalizar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas da ASSOCIACAO
II - eleger os membros da Diretoria, e propor a dispensa dos mesmos em Assembléia
Geral;
III - aprovar a proposta de orgamento da entidage e o programa de investimentos;

IV - aprovar o regimento interno da ASSOCIACAO que deveré dispor, no ml’nimo, sobre
a estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competéncias;

......

V - aprovar o regulamento préprio contendo os procedimentos que deve adotar para a

contratagéo de obras e servigos, bem como para compras e alienagﬁes, e o plano‘dz
— cargos, salérios e beneﬁcios dos empregados da entidade;
VI - aprovar a proposta do contrato de gestﬁo;
VII — fixar a remuneragéo dos membros da Diretoria;
VIII - ﬁscalizar o cumprimento das diretrizes e metas deﬂnidas e aprovar os
demonstrativos ﬁnanceiros e contébeis e as contas anuais da entidade com o auxilio de
auditoria externa;
IX - eleger os membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo;
X - designar o Ouvidor;
XI - aplicar as penalidades previstas no artigo 13;
XII - aprovar e encaminhar, ao érgﬁo supervisor da execugéo do contrato de gestﬁo, os
relatérios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;
XIII - aprovar as normas de procedimento da Ouvidoria;
XIV - propor é Assembléia Geral alteragﬁes no estatuto;
XV - aprovar a exting'éo da ASSOCIACAO.
Parégrafo ﬁnico - Para as deliberagﬁes previstas nos incisos V, VI, XIV e XV do caput
deste artigo é exigida aprovagéo por maioria, no minimo, de 2/3 (dois tergos) dos
membros do Conselho de Administragéo.

Artigo 2 6 - O Conselho de Administragﬁo deve reunir—se ordinariamente, no minimo, 4
(quatro) vezes a cada ano, e extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parégrafo Primeiro - A convocagéo das reuniﬁes do Conselho de Administragéo seré

feita, sempre que possivel, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, por
correspondéncia eletrénica, fax, telefone ou outros meios convenientes, dirigida aos
membros do Conselho de Administragéo indicando a pauta dos assuntos a serem
tratados.
Parégrafo Segundo — A presenga de todos os conselheiros na reuniéo supre a
exigéncia de prévia convocagéo.
Artigo 2 7 - As reuni6es do Conselho de Administragéo seréo instaladas, em primeira
convocagéo, no horério pré-ﬁxado, com a presenga da metade de seus membros e, em
segunda e l’Jltima convocagéo, trinta minutos apés a primeira, com qualquer mimero de
conselheiros presentes.
Parégrafo Primeiro - As deliberagées do Conselho de Administragéo serﬁo tomadas
por maioria de votos em relagﬁo ao total de conselheiros presentes.

Parégrafo Segundo — O dirigente méximo da ASSOCIACAO deve participar das
reuni6es do Conselho de Administragéo, sem direito a voto.
Artigo 28 - O Conselho de Administragéo sera’ presidido por um dos associados que o
integra, eleito pela maioria dos conselheiros.
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Parégrafo L’Inico - $50 atribuigﬁes do Presidente do Conselho‘dé‘Admirnistvzragrﬁo:

convocar e presidir as reuniﬁes da Assembléia Geral e do Conselho'de’ 4

I-

-,
—
, ‘
- Administragéo;
dentreﬂosmembros‘do
reuniﬁes,
nas
indicar um secreta'rio para auxilié-lo
IIConselho de Administragéo.
Segéo III

- Da Diretoria

Artigo 29 - A Diretoria da ASSOCIACAO é seu érgéo gestor e tera’ a seguinte
composigéo:
I - Diretor Executivo;
II - Diretor Administrativo-Financeiro;

III - Diretor Curador.
Parégrafo Primeiro — Os membros da Diretoria n50 poderﬁo cumular mais de uma
atividade remunerada dentro da ASSOCIACAO.

Parégrafo Segundo - Os membros da Diretoria poderéo ser remunerados, desde que
atuem

efetivamente

na

gestéo

executiva

ou

prestem

servigos

especiﬁcos

é

ASSOCIACAO, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado na
correspondente a'rea de atuagéo.
Artigo 3 0 - Os membros da Diretoria serﬁo eleitos pelo Conselho de Administragéo
para um mandato de 3 (trés) anos, permitindo-se uma recondugﬁo, respeitado o
disposto no artigo 57.
Parégrafo ﬁnico - 0correndo vaga na Diretoria, seja por morte, impedimento legal,
renﬁncia ou perda do mandato, o Conselho de Administragéo designaré novo diretor
para o cumprimento do mandato restante.
Artigo 3 1 - $50 atribuigﬁes da Diretoria:
I - dirigir a ASSOCIACAO de acordo com as diretrizes gerais e politicas estabelecidas
pelo Conselho de Administragéo, observando o disposto neste Estatuto, em outras
normas internas e na Iegislagéo aplica’vel;
II - responder pelos expedientes administrativos, financeiros e técnicos;
III

-

cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, as normas internas e

as

determinagﬁes da Assembléia Geral e do Conselho de Administragéo.
IV - elaborar a proposta de orgamento anual e o planejamento estratégico da
associagéo, submetendo-os é aprovagéo do Conselho de Administragéo;
V - preparar as contas anuais, que deverﬁo incluir o inventa’rio,

o balango patrimonial e

0 balance de resultado econémico, e encaminhé-las é apreciagﬁo do Conselho Fiscal;
VI - elaborar o relatério anual de atividades, e encaminhé-lo z‘a aprovagéio do Conselho
de Administragéo;
VII - responder pelos expedientes técnicos, administrativos, ﬁnanceiros ou quaisquer
outros relacionados ao cotidiano da Associagéo;
VII - autorizar a admiss'éo e demisséo de empregados, bem como a contratagéo de
terceiros;

v:

......

VIII

- reunir-se com instituigﬁes pﬁblicas e privadas para ml’Jtua colaboragﬁo em

atividades de interesse comum.

Parégrafo ﬁnico - A contratagﬁo de obrigagées pela entidade, a emissﬁo. de cheques é
a movimentagéo financeira de cunho bancério somente poderéo ser efetuadas mediante
‘ a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores, ou de um Diretor em conjunto com
procurador do outro.

Artigo 3 2 - Compete ao Dirgtor Executivo:
I - representar a ASSOCIACAO perante terceiros e instituigﬁes pl’Jblicas em geral, ativa,
passiva, judicial e extrajudicialmente;
II - praticar todos os atos da gestéo administrativa;
III - formular e implementar politicas de desenvolvimento institucional, da governanga
da ASSOCIACAO, bem como de relacionamento com seus associados;

IV - apresentar ao Conselho de Administragéo proposta do regimento interno e de
regulamento préprio contendo os procedimentos a serem adotados para a contratagéo
de obras e servigos, bem comg para compras e 0 plane de cargos, Salérios e benefl’cios

dos funciona’rios da ASSOCIACAO;
V - dirigir os trabalhos da ASSOCIACAO como um todo, colaborando com os demais
érgéos sociais nas éreas de atuagéo destes;
VI - ordenar as despesas autorizadas, movimentar as contas bancérias e assinar os

cheques de contas a pagar, respeitado o disposto no parégrafo (mice do artigo anterior;
VII - atuar na coordenagéo dos empregados e demais colaboradores da ASSOCIACA‘O;
VIII - constituir procuradores via outorga de procuragﬁes, a d judicia ou n50;
N
IX - ter sob sua guarda e responsabilidade o arquivo e as valores da ASSOCIACAO;

Artigo 3 3 - Compete ao Diretor Curador:
I - efetivar a representagéo estratégica da Associagﬁo, inclusive internacionalmente;
II - apresentar anualmente plano de gestéo e proposta de atuagio cultural para o
Conselho de Administragﬁo;
III — realizar a guarda e destinagéo do acervo;
IV - colaborar com o Diretor Ex~ecutivo e o Diretor Administrativo-Financeiro em todos

os atos de gestéo da ASSOCIACAO.
Artigo 3 4 - Compete ao Diretor Administrative-Financeiro:
I — auxiliar o piretor Executivo na prética de todos os atos de administragﬁo executiva
da ASSOCIACAO;
II - oferecer ao Conselho de Administragéo todos os elementos de agéo previstos neste
estatuto, quais sejam:

a) proposta de orgamento da associagﬁo e o seu programa de investimento;
b) relatérios gerenciais e de atividades da ASSOCIACAO;
III - angariar recursos para cumprimento das finalidades da ASSOCIAC/"AO, em conjunto
com os outros diretores e o Conselho de Administragéo;
IV - executar todos os procedimentos necessérios ao ﬂel cumprimento das normas
conta’beis, trabalhistas e fiscais;

mt

V - elaborar demonstrativos ﬁnanceiros e

ASSOCIAg/"xo;

conta’beis e

as contas anuais da

« \
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VI - coordenar a elaboragéo e execugéo dos grgamentos, contas anuais e outros
,’
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documentos contébeis e ﬁnanceiros da ASSOCIACAO.

Segﬁo IV - Do Conselho Fiscal

;

2

' Artigo 3 5 - O Conselho Fiscal seré composto por 3 (trés) membros escolhidos pelo
Conselho de Administragﬁo, entre associados ou n50, para um mandato de 4 (quatro)
anos, permitindo-se a recondugﬁo.

Parégrafo Primeiro - O Presidente do Conselho Fiscal sera' escolhido entre os
titulares, no inicio de cada mandato.

Parégrafo Segundo — Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, seja por morte,
impedimento legal, renL'mcia ou perda do mandato, elegera' o Conselho de
Administragéo novo membro na primeira reuniﬁo realizada apés o surgimento da
vacéncia, para o cumprimento do mandato restante.

Artigo 3 6 - O Conselho Fiscal reunir—se-a’ no primeiro trimestre de cada ano para
anélise das contas do exercicio anterior, ou em qualquer tempo, por convocag'a‘o de seu
Presidente ou do Presidente do Conselho de Administragéo.
Parégrafo Prime‘iro - A convocagéo das reuni6es seré feita, sempre que possivel, com
antecedéncia minima de 10 (dez) dias, por correspondéncia eletr6nica, fax, telefone ou
outros meios convenientes, dirigida aos membros do Conselho Fiscal indicando a pauta
dos assuntos a serem tratados.

Parégrafo Segundo — A presenga de todos os conselheiros na reuniéo supre a

exigéncia de prévia convocagéo com 10 (dez) dias de antecedéncia.
' Parégrafo Terceiro - As deliberagﬁes do Conselho Fiscal seréo tomadas por maioria
de votos em relagéo ao total de conselheiros presentes
Artigo 3 7 - Compete ao Conselho Fiscal
I - examinar os livros de escrituragﬁo da ASSOCIACKO;

II - opinar e dar pareceres sobre balangos, relatérios financeiro e contébil, operagﬁes
patrimoniais, emitindo os competentes pareceres e submetendo-os a Assembléia Geral;
III — propor a realizagéo de auditoria externa independente e acompanhar o trabalho
dos auditores;
IV — convocar extraordinariamente a Assembléia Geral;
V - expor ao Conselho de Administragﬁo as irregularidades ou erros porventura
encontrados, sugerindo medidas necessa’rias ao saneamento respectivo;

VI - participar das reuni6es da Diretoria ou do Conselho de Administragéo, quando
necessarlo.

Parégrafo ﬁnico - Para 0 exercicio de suas atribuigées, o Conselho Fiscal podera'
requerer é Diretoria a apresentagéo de quaisquer documentos de caréter financeiro,
contébil ou ﬁscal que se mostrarem pertinentes.
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Artigo 3 8 - Os membros d o Conselho Fiscal nao receberao remuneragao pelos servigos

que, nesta condigao, prestarem a ASSOCIACAO.

<

Segio V - D o Conselho Consultivo
' Artigo 3 9 - O Conselho Consultivo seré composto por membros eleitos pelo Conselho
de Administragﬁo, para um mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recondugéo, sendo
livre o nl'Jmero de sua composigéo.
Parégrafo L’mico - Os conselheiros n§o receberao remuneragﬁo pelos servigos que,

nesta condigéo, prestarem é ASSOCIACAO.
Artigo 40 — Ao Conselho Consultivo competg opinar sobre as diretrizes, estratégias e
politicas a serem adotadas pela ASSOCIACAO, bem como sobre os meios a serem
utilizados para a consecugéo de seus objetivos.

Artigo 4 1 - 0 Conselho Consultivo reunir-se-é ao menos uma vez por ano, mediante
convocagéo do Presidente do Conselho de Administragéo ou do Diretor.
Parégrafo Primeiro - A convocagéo das reuniﬁes seré feita, sempre que possivel, com

antecedéncia minima de 10 (dez) dias, por correspondéncia eletrénica dirigida aos
membros do Conselho Consultivo indicando a pauta dos assuntos a serem tratados.
Parégrafo Segundo - A presenga de todos os conselheiros na reuniﬁo supre a
exigéncia de prévia convocagéo com 10 (dez) dias de antecedéncia.

Artigo 4 2 - As reuniées do Conselho Consultivo seréo instaladas, em primeira
convocagéo, no horério pré-ﬁxado, com a presenga da metade de seus membros e, em
segunda e L'Iltima convocagéo, trinta minutos apés a primeira, com qualquer namero de
conselheiros presentes.

Parégrafo Primeiro - No inicio de cada reuniéo, o Conselho Consultivo elegeré um
Presidente a d hoc para dirigir os trabalhos do 6rgéo.
Parégrafo Segundo - As deliberagées do Conselho Consultivo seréo tomadas por
maioria de votos em relagéo ao total de conselheiros presentes.

Segéo V I - Da Ouvidoria
Artigo 43 - A Ouvidoria é o 6rg§o responsa’vel pelo recebimento, processamento,
encaminhamento e acompanha~mento das queixas e sugestﬁes a respeito das atividades
desenvolvidas pela ASSOCIACAO, sendo constituida por 1 (um) Ouvidor designado pelo
Conselho de Administragéo, dentre pessoas de notéria especializagﬁo proﬁssional,

ilibada reputagéo pessoal e que n50 detenham vinculos com o Poder Pt’Jblico.
Parégrafo Primeiro - O Ouvidor seré designado para mandato de 1 (um) ano,
permitindo-se-Ihe uma (mica recondugﬁo.
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Parégrafo Segundo - A ASSOCIAC/"XO disponibilizaré ao ChK/idor todos os recursos
humanos e materiais necessérios para o adequado desempenho de suas atribuig6e5._ _.
.
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- Artigo 4 4 - Sem prejuizo de outras atribuigoes, compete ao Ouvidor:
I - propor ao Conselho de Administragao, para aprovagao, as normas de procedimento
' da Ouvidoria;

II - receber e registrar toda e qualquer queixa ou sugestéo regebida, providenciando o
seu encaminhamento para o 6rg§o competente da ASSOCIACAO, para manifestagéo e

providéncias cabl'veis;
III - criar u m banco de dados de queixas e sugest6es, monitorando-as;

IV - manter o reclamante informado sobre as providéncias adotadas ou a serem

adotadas;

~

V - solicitar aos 6rg§os de administragéo ou dirigentes da ASSOCIACAO quaisquer
informagées ou documentos que entender necessérios;
N
VI - expedir recomendagﬁes aos érgﬁos de administrag'éo e dirigentes da ASSOCIACAO;
VII - participar das reuniﬁes da Assembléia Geral, do Conselho de Administragéo, da
Diretoria e do Conselho Consultivo, sem direito a voto;
VIII - elaborar e apresentar ao Conselho de Administragéo e 3.1 Assembléia Geral um
relatério anual das atividades desempenhadas.

CAPiTULO I V - DA PUBLICIDADE DOS ATOS DA ENTIDADE

Artigo 4 5 - Nas prestagées de contas da ASSOCIACAO, deveré ser observado:
I - os principios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de

Contabilidade;

'

II - publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do ano fiscal, do relatério
das atividades e das demonstragﬁes ﬁnanceiras incluindo as certidﬁes negativas de
débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-as a disposigéo para exame de qualquer
cidadéo;
III - auditoria externa, e independente se for o caso, quando da aplicagéo de valores
decorrentes de recursos pCIicos;
IV - a prestagéo de contas dos recursos de origem pﬂblica recebidos pela ASSOCIACAO,
seré feita conforme determina o parégrafo ﬁnico do artigo 70 da Constituigﬁo Federal.

Artigo 4 6 - A ASSOCIACKO publicaré anualmente no Dia’rio Oﬁcial do Estado, 30
(trinta) dias apés o encerramento do ano fiscal, o resultado ﬁnanceiro e o relatério de
execugéo do contrato de gestéo.

CAPiTULO v - no PATRIMGNIO
Artigo 4 7 - Constituem patriménio da ASSOCIACAO todos os bens e valores que vier a
possuir nas formas de doagéo, legado ou quaisquer outros modos de aquisigéo.
Parégrafo Primeiro - As doagées e legados com encargos somente seréo aceitos apés
a aprovagéo do Conselho de Administragéo.
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Parégrafo Segundo— A contratagéo de empréstimos juntoﬂa instituigées ﬁnanceiras,
quando houver a gravagao de 6nus sobre bens iméveis, dependgré de pré4;a . autorizagao do Conselho de Administragao.
<
: :
Paragrafo Terceiro - A alienagao ou permuta de bens iméveis serao decididas pelo
‘ Conselho de Administragao.
Artigo

4 8 - $50 fontes de recursos para a manutengéo das atividades da

Assoc1Ag/"xo:
I - as contribuigﬁes, doagées, patrocinios, auxilios, dotagﬁes e subvengées de seus

associados e membros, bem como de outras pessoas fisicas e juridicas, plﬂblicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras;
II — rendas em seu favor, constituidas por terceiros;
III - verbas advindas de contratos, convénios, contratos de gestéo, termos de parcerias

e ajustes em geral, celebrados com o Poder Pﬁblico ou com entidades privadas;
IV — rendas advindas da cobranga de ingressos ou inscrigﬁes, da exploragéo de vendas
e atividades comerciais, de apoios ou prestagéo de servigo;
V - produtos de operagées de crédito, internas ou externas, para o financiamento de
suas atividades;

VI - rendimentos préprios dos iméveis que possuir;
VII - rendimentos decorrentes de titulos, agﬁes ou papéis ﬁnanceiros de sua
propriedade;
VIII - usufrutos que Ihe forem conferidos;
IX - juros bancérios e outras receitas de capital.
Artigo 4 9 — A ASSOCIACAO n50 distribui bens ou parcela de seu patriménio liquido em
qualquer hipétese, inclusive em razéo de desligamento, retirada ou falecimento de
associado ou membro da entidade, aplicando-os integralmente na consecugﬁo do seu
objeto social.
Artigo 5 0 - A ASSOCIACAO, por n50 ter finalidade Iucrativa, ﬁca obrigada a investir
seus excedentes financeiros no desenvolvimento de suas préprias atividades.

Artigo 5 1 - O exercfcio fiscal terminaré em 3 1 de dezembfo de Eada ano, quando serao
elaboradas as demonstragﬁes ﬁnanceiras da ASSOCIACAO de conformidade corn as

disposigﬁes legais.

CAPiTULO v1 - DAS DISPOSIcGES GERAIS E TRANSITéRIAS
Artigo 5 2 - Os membros atuais dos érgéos de administragﬁo da ASSOCIACAO
permanecerﬁo em seus cargos até a entrada em vigor do presente estatuto, quando
serao realizadas novas eleigées.

Artigo 5 3 - $50 inacumula’veis, entre si, 05 cargos de membro do Conselho de
Administragﬁo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
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Artigo 5 4 - 05 Diretores podem delegar suas fungoes desde que o fagam com poderes
expressos e por prazo determinado.
Artigo 5 5 - Em caso de dissolugﬁo ou extingéo da ASSOCIACAO, todc o seu patrimc‘m’io *
deveré ser destinadoa outra entidade de ﬁns nao lucrativos com ﬁns idénticos ou
‘ semelhantes.

Parégrafo ﬁnico - Caso a ASSOCIACAO esteja qualificada como organizagéo social,
sera’ feita a incorporagéo integral do patrim6nio, dos Iegados ou das doagées que Ihe
foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas
atividades, em caso de extingéo ou desqualiﬁcagéo da entidade, ao patriménio de outra
organizagéo social qualificada no émbito do Estado, da mesma érea de atuagﬁo, ou ao
patriménio do Estado, na proporgéo dos recursos e bens por este alocados.

Artigo 5 6 - Compete ao Conselho de Administragéo a solugéo dos casos omissos no
presente estatuto.
Artigo 5 7 - O cargo de Diretor Curador seré inicialmente exercido pelo Sr. Emanoel

Araﬁjo, por prazo indeterminado.
Parégrafo Primeiro - Enquanto 0 Sr. Emanoel AraL'Ijo ocupar o cargo de Diretor

Curador, dele somente podera’ ser destituido por deliberagéo da Assembléia Geral
especialmente convocada para esse fim, cujo quérum, em primeira deliberagéo, seré de
2/3 (dois tergos) dos associados, ou com maioria dos associados presentes em segunda

convocagéo.
Parégrafo Segundo - Em caso de impedimento legal, renL'Incia, perda do mandato ou
falecimento do Sr. Emanoel Araujo, o Conselho de Administragéo designara’ novo
Diretor Curador, observadas regularmente as regras dispostas na Segéo III do Capitulo
III, bem come as demais regras aplica’veis.

Artigo 5 8 - Este estatuto entraré em vigor em 12 de agosto de 2011.

$50 Paulo, 12 de agosto de 2011.
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