�
�
w�
�i�m

ORGANIZAÇÃO SOCIAL OE CULTURA • SAMAS

ESTATUTO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
SAMAS

CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede, Objetivos e Duração
Artigo 1 º - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS, fundada em
18 de maio de 1992, inscrita no CNPJ/MF sob o n º 67.848.994/0001-71, doravante denominada
simplesmente ASSOCIAÇÃO, é uma associação sem fins lucrativos e apartidária, cujo
funcionamento será regido por este Estatuto Social e pelas normas legais aplicáveis.
Artigo 2 ° - A ASSOCIAÇÃO tem sede e foro à Avenida Tiradentes n º 676, Bairro da Luz, CEP
n º 01102-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo abrir e manter filiais e
estabelecimentos em qualquer lugar no Brasil, mediante decisão da Assembleia Geral.
Parágrafo Único - A ASSOCIAÇÃO possui 01 (uma) filial, localizada no seguinte endereço:
Rua São Lázaro, n ° 271, CEP 01103-020, Bairro do Bom Retiro, São Paulo - SP.
Artigo 3 ° - A ASSOCIAÇÃO tem por objetivos apoiar, promover e desenvolver a cultura, a
arte e a educação, em especial por meio da gestão do MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO
PAULO, visando a preservação, a conservação, o estudo e a difusão do patrimônio histórico,
cultural e artístico brasileiro.
Artigo 4 ° - Para a consecução de seus objetivos, a ASSOCIAÇÃO poderá realizar quaisquer
atividades que com eles sejam compatíveis ou necessárias, dentre as quais:
a) formar, catalogar, preservar, manter, ampliar e divulgar coleções e acervos históricos,
artísticos e culturais, em especial de objetos religiosos de reconhecido valor estético e/ou
histórico;
b) realizar, patrocinar e promover exposições, encontros, palestras, conferências,
seminários, simpósios, congressos, aulas, treinamentos e cursos, inclusive reconhecidos
pelo órgão público competente, ou quaisquer outros eventos e/ou ações culturais e
educacionais, que tenham por foco os objetivos da ASSOCIAÇÃO;
e) realizar estudos e pesquisas relacionados aos seus objetivos, em especial sobre arte
sacra, história da arte e o acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, dentre outros
acervos de arte sacra, barroca e correlatas;
d) promover o treinamento, a capacitação profissional e a especialização técnica e científica
--�
de recursos humanos nas áreas de atuação da ASSOCIAÇÃO;
e) defender e conservar o patrimônio histórico, cultural e artístico brasileiro, precipu
e
da arte sacra, e estimular a produção de ações culturais, formadoras e informadoras de
conhecimento, cultura e memória;

\
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f) contribuir para a salvaguarda e para a valorização das artes em geral, em
especial da arte sacra, nas suas mais diversas tipologias, inclusive enquanto bem imaterial
e referência da identidade cultural brasileira;
g) restaurar obras de arte e bem móveis e imóveis de reconhecido valor estético e/ou
histórico;
h) promover atividades de produção artística, circulação, constituição e preservação do
registro e da memória da arte, precipuamente da arte sacra;
i) fomentar ações voltadas à educação e à assistência, em especial a crianças e
adolescentes, que contribuam para a inclusão social, a promoção da cidadania, o acesso à
cultura, entre outros aspectos relacionados aos objetivos da ASSOCIAÇÃO;
j) prestar serviços relacionados aos seus objetivos, inclusive de assessoria e consultoria,
podendo contratar a prestação de serviços técnicos de terceiros, bem como firmar, com
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, contratos,
convênios, termos de parceria, acordos ou recorrer a quaisquer outras formas de
colaboração e cooperação;
k) divulgar, publicar e distribuir informações, dados, trabalhos, estudos e documentos
relacionados com os seus objetivos, inclusive mediante a produção, a edição e a distribuição
de materiais culturais e didáticos e de obras audiovisuais e editoriais, em especial livros,
catálogos, revistas, periódicos, folders, filmes e documentários, entre outros e em
quaisquer mídias;
1) promover o voluntariado, bem como incentivar a participação dos cidadãos, empresas e
outras entidades públicas e privadas em projetos de cunho educacional, social, cultural,
entre outros, visando o desenvolvimento da cidadania e da responsabilidade social;
m) criar prêmios, concursos, conceder bolsas e outras ações de estímulo relacionadas com
os seus campos de atuação;
n) desenvolver e organizar bancos de dados, acervos, produtos, ferramentas,
equipamentos, entre outros, relacionados às suas áreas de atuação;
o) colaborar ou participar de programas governamentais ou desenvolvidos por entidades
privadas ou da sociedade civil que afetem ou sejam afins às suas áreas de atuação,
podendo, inclusive, participar e/ou aceitar assentos em Comitês, Câmaras, Fóruns, Redes
e outros, assim como participar de outras pessoas jurídicas;
p) constituir Fundo "endowment" e outros, a ser composto por doações, contribuições,
eventuais excedentes financeiros, dentre outros recursos;
q) apoiar e articular-se com outras organizações ligadas ao Terceiro Setor; e
r) difundir e explorar marcas da ASSOCIAÇÃO e outras que possua ou cujos direitos de
exploração detenha.
Parágrafo Primeiro - Para a concretização de seus objetivos, a ASSOCIAÇÃO atuará por
meio da execução direta de projetos, programas ou planos de ações, da doação de recursos
físicos, humanos e financeiros, ou da prestação de serviços,incluindo o apoio a outras
organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins.
\
\

Parágrafo Segundo - No desenvolvimento das suas atividades, a ASSOCIAÇÃO observará
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da
eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.
Artigo S º - A ASSOCIAÇÃO tem prazo de duração indeterminado.
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CAPÍTULO II
Dos Associados
SEÇÃO I
Do Quadro Social Oficial
Artigo 6 º - O quadro social da ASSOCIAÇÃO é constituído por número ilimitado de associados,
desde que maiores de dezoito anos e sem impedimento legal, classificados nas seguintes
categorias:
a) ASSOCIADOS
ASSOCIAÇÃO;

FUNDADORES:

aqueles

constantes

da

Ata

de

Fundação

da

b) ASSOCIADOS BENEMÉRITOS: aqueles que prestarem relevantes serviços
ASSOCIAÇÃO, e que tenham seus nomes aprovados pelo Conselho de Administração;

à

c) ASSOCIADOS CONTRIBUINTES são aqueles que vierem a se inscrever no quadro
associativo após a constituição da ASSOCIAÇÃO;
Parágrafo Único - Os associados, de qualquer natureza, não respondem, individual, solidária
ou subsidiariamente pelas obrigações da ASSOCIAÇÃO.
SEÇÃO II
Da Admissão, Desligamento e Exclusão do Associado
Artigo 7 ° - Para ser admitido como associado contribuinte, o interessado deverá
fazer solicitação por escrito e ter o seu pedido aprovado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único. O Conselho de Administração admitirá ou não novos associados
contribuintes segundo critérios de conveniência e oportunidade.
Artigo 8 ° - Os ASSOCIADOS poderão desligar-se voluntariamente do quadro social através
de pedido formal junto à Diretoria Executiva, a quem caberá homologar o desligamento e
apurar eventuais pendências do associado requerente junto à ASSOCIAÇÃO.
Parágrafo Único - Independentemente do motivo, o associado que se desligar ou for excluído
do quadro associativo da ASSOCIAÇÃO, não terá direito a qualquer indenização e/ou
compensação, a qualquer título, observando-se ainda o disposto no artigo 48.
SEÇÃO III
Dos Direitos e Deveres dos Associados
Artigo 9 º -São direitos dos associados:
a) participar das Assembleias Gerais;
b) votar e ser votado;
c) participar das atividades da ASSOCIAÇÃO;
d) requerer a convocação de reuniões extraordinárias da Assembleia Geral, na fo
Estatuto;
e) solicitar seu desligamento do quadro de associados da ASSOCIAÇÃO.
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Artigo 10 º - São deveres dos associados:
a) praticar e defender a realização dos objetivos sociais da ASSOCIAÇÃO;
b) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, bem como as deliberações dos órgãos
sociais;
e) desempenhar com zelo e dedicação os cargos para os quais forem eleitos, e as
atribuições que lhe forem confiadas pelo Conselho de Administração;
d) informar ao Conselho de Administração qualquer anormalidade ou irregularidade que
tenha conhecimento e que possa prejudicar a ASSOCIAÇÃO;
e) quitar as contribuições que vierem a ser definidas· pela Assembleia Geral, pagando-as
do modo que vier a ser estabelecido;
f) informar corretamente todos os dados cadastrais solicitados pela ASSOCIAÇÃO.
SEÇÃO IV
Das Penalidades e das Defesas
Artigo 11 - A prática pelo associado, de atos incompatíveis com os fins e o decoro da
ASSOCIAÇÃO, poderá ensejar as seguintes penalidades:
a) advertência verbal;
b) advertência escrita;
e) suspensão temporária de seus direitos conferidos pelo presente estatuto;
d) exclusão do quadro associativo.
Artigo 12 - Caberá ao Conselho de Administração a aplicação das penalidades previstas no
artigo anterior, mediante a representação de qualquer associado.
Parágrafo Primeiro - As penalidades serão sempre aplicadas após ampla defesa do
representado, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, quando couberem.
Parágrafo Segundo - A defesa às penalidades de que trata este artigo, deverá ser dirigida
pelo interessado ou por seu representante legal ao Presidente do Conselho de Administração
podendo ser feita de forma escrita ou oral, cabendo recurso da decisão, à Assembleia Geral.
CAPÍTULO III
Dos Órgãos Sociais
Artigo 13 - São Órgãos da ASSOCIAÇÃO:
a) Assembleia Geral;
b) Conselho de Administração;
e) Diretoria Executiva;
d) Conselho Fiscal, e
e) Conselho Consultivo.
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SEÇÃO I
Da Assembleia Geral
Artigo 14 - A Assembleia Geral será formada pelos Associados em situação regular, e a ela
compete privativamente:
a) eleger os membros do Conselho de Administração, na forma deste Estatuto;
b) destituir os administradores;
e) alterar o Estatuto;
d) estabelecer os critérios de eleição dos seus administradores;
e) discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho de Administração;
f) discutir e homologar os relatórios gerenciais e de atividades elaborados pela Diretoria
Executiva e aprovados pelo Conselho de Administração;
g) exercer as demais atribuições previstas neste Estatuto e/ou no regimento interno da
ASSOCIAÇÃO; e
h) tomar decisões não previstas neste Estatuto, desde que não sejam conflitantes com as
normas legais aplicáveis.
Parágrafo Primeiro - Para as deliberações a que se referem as alíneas "a" e "b" deste artigo,
será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos associados presentes à Assembleia Geral
especialmente convocada para este fim, observando o artigo 15, parágrafo segundo.
Artigo 15 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, para tratar, dentre quaisquer
outros assuntos de interesse da ASSOCIAÇÃO, sobre aqueles previstos nas alíneas "a", "e" e
"f" do artigo 14 e, extraordinariamente, sempre que necessário.
Parágrafo Primeiro - As Assembleias Gerais serão presididas por um associado escolhido pela
maioria dos presentes.
Parágrafo Segundo - Para instalação das Assembleias, será necessário o quórum de maioria
absoluta dos associados em primeira verificação de presença, ou com qualquer número em
segunda verificação, que se dará trinta minutos após.
Artigo 16 - A convocação das Assembleias Gerais será feita por qualquer membro do Conselho
de Administração ou por 1/5 (um quinto) dos associados em situação regular com a
ASSOCIAÇÃO.
Parágrafo Único - A convocação será feita com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, por
edital afixado na sede da ASSOCIAÇÃO e por meio de carta, e-mail ou meio digital
encaminhados aos associados, devendo nela constar expressamente a "ordem do dia".
Artigo 17 - As decisões serão tomadas pela maioria de votos.
Artigo 18 - Das deliberações da Assembleia Geral, serão lavradas atas assinadas po
presentes, com a clara identificação do signatário.
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SEÇÃO II
Do Conselho de Administração
Artigo 19 - O Conselho de Administração é o órgão de deliberação superior da
ASSOCIAÇÃO.
Artigo 20 - O Conselho de Administração será formado por até 22 membros, na seguinte
conformidade:
a) 55% de membros eleitos em Assembleia Geral dentre seus associados;
b) 35% de membros eleitos pelos demais membros do Conselho, dentre pessoas de notória
capacidade profissional no campo das artes e reconhecida idoneidade moral;
c) 10% de membros eleitos pelos empregados da ASSOCIAÇÃO.
Artigo 21 - Na primeira reunião do mandato, o Conselho de Administração deverá
eleger seu Presidente e Vice-Presidente, bem como escolher os membros previstos na letra "b"
do artigo anterior.
Parágrafo Único - A posse dos membros escolhidos para comporem o Conselho de
Administração se dará na reunião seguinte à escolha.
Artigo 22 - O mandato do Conselho de Administração será de 04 (quatro) anos, admitindo-se
apenas uma recondução.
Artigo 23 - O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados será de 2 (dois)
anos.
Parágrafo Único - A Assembleia Geral que elegeu os membros do Conselho de Administração
indicará quem terá mandato de 02 (dois) anos.
Artigo 24 - Os membros do Conselho de Administração não poderão ser parentes
consanguíneos ou afins até o 3° grau do Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado.
Artigo 25 - Os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho
Consultivo não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à
ASSOCIAÇÃO, ressalvada a ajuda de custo por reunião que participarem.
Artigo 26 - Os Conselheiros indicados para integrar a Diretoria da entidade devem renunciar
ao assumirem funções executivas na ASSOCIAÇÃO;
Parágrafo Único - O desligamento de membro do Conselho de Administração se dará por
simples comunicação escrita do interessado dirigida à Diretoria Executiva.
Artigo 27 - O Conselho de Administração deverá reunir-se, ordinariamente, no mínimo 03
(três) vezes a cada ano, e extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de seu
Presidente, ou na ausência deste por qualquer dos membros.
Parágrafo Primeiro - O Conselho de Administração deliberará por maioria simples de votos,
ressalvados os casos de quórum especial, previstos no Artigo 28 abaixo.
Parágrafo Segundo - Em caso de empate nas votações do Conselho de Administr
de seu Presidente será de qualidade.
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Artigo 28 - O Conselho de Administração poderá realizar reuniões virtuais e tomar decisões,
desde que respeitados os quóruns previstos anteriormente.
Artigo 29 - Compete privativamente ao Conselho de Administração:
a) aprovar a proposta de contrato de gestão;
b) aprovar a proposta de orçamento e o programa de investimentos;
e) designar os membros da Diretoria Executiva e fixar sua remuneração;
d) propor aprovação do Estatuto e a extinção da ASSOCIAÇÃO por maioria, no mínimo,
de 2/3 (dois terços) de seus membros;
e) aprovar o regimento interno da ASSOCIAÇÃO, que deve dispor, no mínimo, sobre a
estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências;
f) aprovar, por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros, o regulamento
próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços,
bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos
empregados da ASSOCIAÇÃO.
g) aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os
relatórios gerenciais e de atividades da ASSOCIAÇÃO elaborados pela Diretoria
Executiva; e
h) fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos
financeiros e contábeis e as contas anuais da ASSOCIAÇÃO, com o auxílio de auditoria
externa.
Artigo 30 - Compete, ainda, ao Conselho de Administração:
a) eleger a cada início de mandato, o seu Presidente, a quem caberá coordenar as
atividades deste Conselho, acompanhar as atividades da ASSOCIAÇÃO, além das demais
atividades previstas neste Estatuto e/ou que lhe forem conferidas pelo próprio Conselho de
Administração;
b) eleger a cada início de mandato, o seu Vice-Presidente, a quem caberá substituir o
Presidente em suas faltas e impedimentos;
e) reunir-se ordinariamente, no mínimo, 3 (três) vezes ao ano, e extraordinariamente a
qualquer tempo;
d) aprovar os novos associados, inclusive os "associados beneméritos";
e) aplicar as penalidades previstas no artigo 14 do presente estatuto;
f) escolher entre associados ou não, os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal;
g) escolher, entre os membros do Conselho Consultivo, o seu Presidente;
h) submeter à Assembleia Geral os assuntos de interesse geral dos associados, segundo
decisão de 2/3 (dois terços) de seus membros; e
i) deliberar, no exercício das atribuições normativas e de controle básicos, sobre todos os ..
assuntos de sua alçada.
SEÇÃO III
Da Diretoria Executiva
Artigo 31 - A Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO, é seu órgão de direção, e terá a seguinte
composição, podendo o Conselho de Administração designar membros para um ou mais dos
mencionados cargos:
a) Diretor Executivo;
b) Diretor de Planejamento e Gestão.
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Parágrafo Único - São atribuições da Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO:
a) responder individualmente cada diretor pelos atos praticados;
b) responder pelos expedientes administrativos, financeiros e técnicos;
e) cumprir e fazer cumprir as determinações do Conselho de Administração e da
Assembleia Geral, assim como as recomendações advindas dos Conselhos Consultivo e
Fiscal, respondendo aos questionamentos a ela direcionados e cumprindo o presente
Estatuto;
d) cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno;
e) exercer as demais atribuições previstas neste Estatuto.
Artigo 32 - O Diretor Executivo é o dirigente máximo da ASSOCIAÇÃO, ao qual compete a
representação judicial e extrajudicial da mesma.
Artigo 33 - O Diretor Executivo participará das reuniões do Conselho de Administração, mas
não terá direito a voto.
Artigo 34 - A área técnica museológica será responsabilidade de profissional habilitado, cuja
atribuições serão estipuladas no Regimento Interno da SAMAS.
Artigo 35 - Compete ao Diretor Executivo:
a) Praticar todos os atos de administração executiva da ASSOCIAÇÃO e oferecer ao
Conselho de Administração todos os elementos de ação previstos neste estatuto;
b) Coordenar todas as atividades da ASSOCIAÇÃO;
e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das metas fixadas;
d) Assinar juntamente com o Diretor de Planejamento e Gestão os contratos e toda a
movimentação bancária;
e) responder individualmente por atos praticados;
f) cumprir e fazer cumprir as determinações do Conselho de Administração, bem como
cumprir o presente Estatuto e
g) cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno e o regulamento de contratação de obras
e serviços, compras e alienação, e aplicar o plano de cargos, salários e benefícios dos
empregados da ASSOCIAÇÃO;
Artigo 36 - Compete ao Diretor de Planejamento e Gestão:
a) Administrar o patrimônio, os recursos, doações, e demais verbas da ASSOCIAÇÃO;
b) Apresentar anualmente ao Conselho
demonstrações das receitas e das despesas;

de

Administração

o

Balanço
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c) assinar juntamente com o Diretor Executivo todos os documentos de movimentação
bancária e financeira;
d) o controle do pessoal, responsabilizando-se por todos os procedimentos desta área;
e) dar cumprimento a todos os procedimentos necessários ao fiel cumprimento das normas
contábeis, trabalhistas e fiscais;
f)

assinar recibos e dar quitação de pagamentos e encargos e

g) observar todos os procedimentos necessários ao fiel cumprimento das normas
contábeis, trabalhistas e fiscais;
SEÇÃO IV
Do Conselho Fiscal
Artigo 37 - O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros titulares, escolhidos pelo
Conselho de Administração entre ê:ssociados ou não, para um mandato de 4 (quatro) anos,
admitindo-se reconduções.
Parágrafo Primeiro - O tempo de mandato do Conselho Fiscal é contado a partir da data de
escolha de seus membros pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo - A posse dos membros do Conselho Fiscal dar-se-á na primeira reunião
ordinária do mandato.
Parágrafo Terceiro - Em caso de vacância permanente de um membro titular do Conselho
Fiscal, deverá o Conselho de Administração eleger um novo membro para completar o mandato.
Artigo 38 - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente no primeiro trimestre de cada ano, ou
a qualquer tempo por convocação de seu Presidente, pela maioria de seus membros ou pelo
Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro - O Presidente Conselho Fiscal será escolhido entre seus pares, no início
de cada mandato ou em caso de vacância.
Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal deliberará com a presença da maioria de seus
membros, cabendo ao seu Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.
Parágrafo Terceiro - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples.
Artigo 39 - O Conselho Fiscal poderá fazer reuniões, tomar decisões e emitir relatórios de
maneira virtual, repeitando o contido nos parágrafos segundo e terceiro do artigo anterior.
Artigo 40 - Compete ao Conselho Fiscal:
a) examinar os livros contábeis e demais documentos relativos à
ASSOCIAÇÃO;
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b) opinar sobre os balanços, demonstrações contábeis, relatórios de desempenho
financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para
os órgãos deliberativos e de direção da ASSOCIAÇÃO;
e) requisitar à Diretoria Executiva, a qualquer tempo, documentação comprobatória das
operações econômico-financeiras realizadas pela ASSOCIAÇÃO;
d) acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;
e) convocar extraordinariamente a Assembleia Geral, conforme previsto neste Estatuto; e
f) exercer as demais atribuições previstas neste Estatuto e/ou no Regimento Interno da
ASSOCIAÇÃO.
SEÇÃO V
Do Conselho Consultivo
Artigo 41 - O Conselho Consultivo é o órgão de aconselhamento da ASSOCIAÇÃO, cabendo
lhe auxiliar os órgãos internos na consecução das finalidades estatutárias, opinando sobre
aspectos técnicos e outros assuntos relevantes concernentes às áreas de atuação da
ASSOCIAÇÃO.
Artigo 42 - O Conselho Consultivo será composto por um número indeterminado de membros,
associados ou não, que tenham cumprido ao menos um mandato completo como Conselheiro
de Administração ou Diretor da ASSOCIAÇÃO. Também poderão vir a compor o Conselho
Consultivo pessoas de notória capacidade profissional no campo das artes e reconhecida
idoneidade moral, desde que o convite seja aprovado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro - O Presidente do Conselho Consultivo será escolhido, pelo Conselho de
Administração, para um mandato de 4 (quatro) anos, admitindo-se reconduções.
Parágrafo Segundo - O tempo de mandato do Presidente do Conselho Consultivo é contado
a partir da data de sua escolha pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Terceiro - A posse do Presidente do Conselho Consultivo será na primeira reunião
ordinária do mandato.
Parágrafo Quarto - Ao Presidente do Conselho Consultivo compete coordenar as atividades
deste Conselho, acompanhar as atividades da ASSOCIAÇÃO, além das demais atividades
previstas neste Estatuto e/ou que lhe forem conferidas pelo próprio Conselho Consultivo e pelo
Conselho de Administração.
Parágrafo Quinto - Ao Presidente do Conselho Consultivo caberá, ainda, substituir o
Presidente e/ou Vice Presidente do Conselho de Administração em suas faltas, impedimentos
e, no caso de vacância, até a eleição de seu substituto.
Artigo 43 - O Conselho Consultivo se reunirá, ordinariamente, uma vez po
o e,
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu Presidente ou do Diretor
Executivo.
�
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Parágrafo Único - As decisões do Conselho Consultivo serão tomadas por maioria simples dos
presentes, cabendo ao seu Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.
CAPÍTULO IV
Dos Recursos Financeiros
Artigo 44 - Os recursos financeiros necessários à manutenção da ASSOCIAÇÃO poderão ser
obtidos por meio de:
a) termos de parceria, convênios e contratos com o Poder Público;
b) contratos e quaisquer outros acordos firmados com pessoas físicas ou jurídicas, públicas
ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
c) usufrutos, doações, legados, heranças, financiamentos, auxílios, patrocínios e
subvenções de qualquer natureza;
d) prestações de serviços, vendas, fornecimentos e outras atividades afetas às suas áreas
de atuação;
e) rendimentos oriundos de aplicações financeiras;
f) rendas provenientes dos seus bens e ativos, inclusive dos imóveis que possui ou que
vier a possuir, ou que terceiros confiarem à sua administração, assim como da venda de
produtos;
g) rendas instituídas por terceiros em seu favor;
h) contribuições dos associados;
i) recebimento de direitos autorais e "royalties" decorrentes da exploração de direitos de
propriedade imaterial que possua ou cujos direitos de exploração detenha; e
j) outras rendas eventuais ou outras formas que não comprometam a ética da
ASSOCIAÇÃO.
Parágrafo Primeiro - A ASSOCIAÇÃO aplicará seu patrimônio, receitas, rendas,
rendimentos, recursos, excedentes e eventual resultado operacional, integralmente no País, na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos e atividades institucionais.
Parágrafo Segundo - O disposto no parágrafo anterior não impede a ASSOCIAÇÃO de
realizar despesas no exterior, sempre que estas implicarem benefícios às atividades que
desenvolve no País.
CAPÍTULO V
Do Patrimônio
Artigo 45 - O patrimônio da ASSOCIAÇÃO será constituído por contribuições, doações,
subvenções, contratos, convênios e auxílios que lhe forem concedidos pelos associados,
terceiros ou Poderes Públicos, e por outras rendas resultantes de suas atividades.
Artigo 46 - Serão incorporados integralmente o patrimônio, os legados ou as doações que
forem destinados à ASSOCIAÇÃO, bem como os excedentes financeiros decorrentes de uas
atividades, em caso de sua extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização
�
social qualificada no âmbito do Estado de São Paulo, da mesma área de atuação, o
patrimônio do Estado de São Paulo, na proporção dos recursos e bens por este alocados.
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Artigo 47 - Fica expressamente proibida a distribuição de bens ou parcelas do patrimônio
líquido da ASSOCIAÇÃO a associados ou não, em qualquer hipótese, inclusive em razão de
desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade.
CAPÍTULO VI
Do Exercício Social e da Contabilidade
Artigo 48 - O exercício social da ASSOCIAÇÃO encerra-se em 31 de dezembro de cada ano,
quando serão elaborados os respectivos demonstrativos contábeis.
Artigo 49 - Os relatórios financeiros e o relatório de execução do contrato de gestão devem,
necessariamente, ser publicados anualmente, até o final do mês de abril de cada ano, no Diário
Oficial do Estado de São Paulo.
CAP-fHH..O VII
D�s Dif:i�rcs[çG��!: Finais
Artigo 50 - Os mandatos dos Conselheiros e Diretores da ASSOCIAÇÃO estender-se-ão até
a posse de seus sucessores.
Artigo 51 - Os casos omissos e as dúvidas decorrentes da execução deste Estatuto serão
resolvidos pelo Conselho de Administração.
Artigo 52 - Este Estatuto vigorará após seu registro em cartório.

São Paulo, 15 de outubro de 2020.

çal de Barros
Diretor Executivo

Luiz

516,
e noveillbro de 20
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