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Estatuto Social
Instituto Arlindo Gusmão de Fontes

Capítulo I - Da denominação, natureza, duração, sede e finalidade.
Artigo 1º - O Instituto Arlindo Gusmão de Fontes, doravante designado por
Instituto, constituído em 29 de julho de 2005, é uma associação, sem fins lucrativos,
com personalidade jurídica distinta de seus associados, regendo-se pelo presente
Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis e foi registrado, em 2005, no Cartório
do 1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica sob o nº 317.044 e inscrito no CNPJ
sob o nº 07.709.807/0001-47.
Artigo 2º - A duração do Instituto é por prazo indeterminado.
Artigo 3º - O Instituto tem sede e domicílio na Av. Ipiranga, 1.123 – 5º andar – Conj.
503 e 504 – CEP 01039-000 - República, no município de São Paulo, no Estado de
São Paulo.
Artigo 4º - O Instituto tem por finalidade principal (objetivo social) a prestação de
serviços de apoio à gestão em planos, programas e projetos do interesse das
entidades associadas, em especial para a organização, implantação e
operacionalização de serviços assistenciais cabíveis, nos termos da legislação
trabalhista vigente, para públicos específicos, com ênfase para o suporte da
aplicação de benefícios estabelecidos em clausulas de acordos e convenções
coletivas de trabalho.
Parágrafo primeiro: Para o cumprimento de sua finalidade social, o Instituto poderá:
I.

Efetuar estudos para o aproveitamento e integração de recursos e serviços
relacionados, já existentes no âmbito das partes envolvidas;

II.

Efetuar a contratação de instalações, equipamentos e serviços auxiliares e
complementares, tantos quantos forem necessários, voltados para a
divulgação de ações voltadas à assistência à saúde, à educação, à cultura, ao
meio ambiente e ao bem-estar;

III.

Definir, contratar e manter equipe constituída de profissionais habilitados,
adequada para o desenvolvimento e execução, no que lhe couber, dos planos,
programas, projetos e serviços assumidos;

IV.

Desenvolver, editar e produzir publicações e materiais, educacionais, culturais,
de divulgação, de orientação e de qualificação profissional;

V.

Desenvolver, estruturar e aplicar eventos educacionais, culturais e de
qualificação profissional, relacionados à finalidade estabelecida no caput,
referenciados em congressos, seminários, simpósios, oficinas de trabalho,
cursos, feiras, exposições e afins;

VI.

Prestar os serviços específicos cabíveis, no limite da competência de seu
quadro técnico, dentro das condições previamente estabelecidas.
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Parágrafo segundo: complementarmente, objetivando a promoção do bem-estar
físico, mental, emocional, intelectual, profissional e social de públicos do interesse
das entidades associadas, o Instituto executará atividades referenciadas em
estudos, pesquisas, consultorias, assessoria, planejamento, especificação, limitação
e estruturação de ações, com o desenvolvimento, edição e produção de publicações,
materiais, conteúdos e metodologias cabíveis.
Parágrafo terceiro: A relação com terceiros para o fomento, desenvolvimento,
cooperação e/ou apoio à execução de planos, programas e projetos, bem como, para
a prestação de serviços específicos, se dará através de contratos, convênios, termos
de parceria, cooperação e/ou intercâmbio; e/ou, da interveniência (ou designação
formal) em Acordos e Convenções Coletivas, resultantes de negociações trabalhistas
e decisões judiciais.
Parágrafo quarto: Será beneficiário dos serviços do Instituto, o público especificado
nos regulamentos ou regimentos dos Planos, Programas, Projetos e serviços
assistenciais, e/ou, nos contratos, convênios e parcerias com terceiros e os
trabalhadores que compõe a base sindical abrangida nos Acordos e Convenções
Coletivas referenciadas no parágrafo terceiro.
Parágrafo quinto: No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto atenderá a
observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e da eficiência e não fará discriminação de qualquer natureza, em
especial de raça, cor, sexo ou religião.

Capítulo II - Do quadro social
Artigo 5º - O Instituto é constituído por número ilimitado de associados, pessoas
jurídicas do segmento sindical, patronais ou representantes de Trabalhadores, de
qualquer município do território nacional ou internacional.
Parágrafo primeiro: Os associados, quites com suas obrigações sociais conforme
estabelecido neste estatuto, designarão representantes para participar e deliberar nas
Assembleias Gerais, na seguinte proporção:
I.
II.
III.

Sindicatos de Trabalhadores: 1 (um) representante para cada grupo de
até 10.000 (dez mil) trabalhadores que compõe a base territorial;
Sindicatos Patronais: 2 (dois) representantes por entidade;
Federações e outras entidades colegiadas de representação laboral: 2
(dois) representantes por entidade associada.

Parágrafo segundo: Fica assegurado aos representantes dos associados participar,
quando habilitados para a função, da execução dos planos, programas, projetos e
serviços, percebendo a remuneração prevista.
Parágrafo terceiro: Os representantes dos associados, poderão ser substituídos a
qualquer momento, mediante comunicação formal do associado, extinguindo-se,
automaticamente, o mandato para os cargos ocupados pelos mesmos nos Conselhos
do Instituto quando da substituição.
Artigo 6º - Os associados não respondem diretamente, solidariamente e/ou
subsidiariamente pelas obrigações sociais do Instituto.
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Artigo 7º - Para cada representante das entidades associadas, caberá 1 (um) voto
nas deliberações ocorridas nas Assembleias gerais.
Parágrafo primeiro: São obrigações dos associados:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cumprir as disposições estatutárias e regimentos;
Acatar e respeitar as determinações da Diretoria Executiva e das
Assembleias Gerais, comparecendo nas mesmas;
Manter atualizado seus dados cadastrais junto ao Instituto;
Zelar pelo bom nome do Instituto, contribuindo para a manutenção das
atividades e da sua sede social;
Colaborar com a consecução da finalidade social da organização.

Parágrafo segundo: O associado que contrariar os dispositivos deste Estatuto
Social, em especial descumprindo os deveres estabelecidos neste artigo, dará ensejo
à justa causa para a abreviação de mandatos de cargos ocupados por seus
representantes e, ainda, da sua exclusão do quadro social do Instituto. O processo
de abreviação de mandatos e/ou de exclusão é de competência exclusiva da
Assembleia Geral que tomará todas as providências para assegurar o direito de
defesa do associado, abrindo-lhe oportunidade para apresentação das justificativas,
alegações e recursos cabíveis de acordo com o Art. 54, II do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo terceiro: Entende-se por justa causa, entre outros:
I.
II.

III.
IV.

Não cumprir com as obrigações assumidas;
Praticar, por si ou por seus representantes quando couber, atos que
comprometam moralmente a organização, denegrindo sua imagem e
reputação;
Proceder com má gestão de recursos; e,
Infringir as demais normas previstas neste Estatuto e na Lei.

Parágrafo quarto: Caberá recurso fundamentado à Assembleia Geral, no prazo de
15 (quinze) dias da comunicação da decisão ao associado excluído, por meio de
requerimento escrito endereçado ao Presidente da Diretoria Executiva. A exclusão
considerar-se-á definitiva se o associado não recorrer no prazo previsto.
Parágrafo quinto: São direitos dos associados, manifestado através de seus
representantes, desde que quites com suas obrigações sociais:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Participar das Assembleias Gerais, propor, discutir e votar matérias de
interesse do Instituto;
Convocar Assembleias Gerais Extraordinárias, desde que a convocação
seja subscrita por dois terços dos associados;
Votar para a eleição de Conselheiros nas Assembleias Gerais;
Propor candidatos para os cargos e funções que compõem a estrutura
organizacional do Instituto;
Propor a adesão de novos associados;
Demitir-se do Instituto, por carta simples dirigida ao presidente da
Diretoria Executiva;
Propor à Diretoria Executiva, medidas que aspirem o aperfeiçoamento
operacional do Instituto, bem como, apontar formalmente qualquer
irregularidade constatada.

Artigo 8º - São associados efetivos todos quantos civilmente capazes de serem
admitidos como associados na forma determinada por este Estatuto.
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Artigo 9º - São associados contribuintes todos quanto civilmente capazes de serem
admitidos como associados na forma determinada por este Estatuto contribuir
financeiramente para a manutenção das atividades e da sede social do Instituto.
Artigo 10 - São associados beneméritos, aqueles que, admitidos como associados
na forma determinada por este Estatuto, se distinguirem por relevantes contribuições
relacionadas às finalidades do Instituto.
Artigo 11: Os novos associados serão admitidos por propostas de outros associados
e aprovação do Presidente do Conselho Deliberativo.
Parágrafo único: A indicação para a qualificação de associado benemérito é da
competência exclusiva de membros do Conselho Deliberativo.

Capítulo III - Do patrimônio, receitas e despesas
Artigo 12: O patrimônio do Instituto será constituído por:
I.
II.

Bens e direitos, móveis e imóveis, adquiridos com recursos próprios;
Bens e direitos transferidos ao Instituto na forma legal, por pessoas
físicas e jurídicas, em carater definitivo.

Parágrafo único: A alienação ou oneração de bens imóveis fica condicionada à
aprovação formal do Conselho Deliberativo.
Artigo 13: A Receita do Instituto será constituída por:
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.

Contribuições dos associados;
Pela renda obtida com a venda de materiais, publicações e conteúdos
produzidos;
Pela renda obtida com a realização de eventos;
Pela renda obtida com a prestação de serviços, no âmbito de sua
finalidade, para terceiros;
Pelos rendimentos, juros, lucros e bonificações auferidos com a
aplicação de disponibilidades;
Por rendas instituídas por terceiros em favor do Instituto;
Por doações de associados ou de terceiros, nacionais e internacionais;
Pela recuperação de custos incorridos para o desenvolvimento,
manutenção, customização e na gestão de planos, programas e projetos
quando da efetivação e execução destes; e/ou, da interveniência (ou
designação formal) em Acordos e Convenções Coletivas, resultantes de
negociações trabalhistas e decisões judiciais.

Parágrafo primeiro: As doações, de associados ou de terceiros, quando
condicionadas, ficam sujeitas à aprovação formal do Conselho Deliberativo.
Parágrafo segundo: As doações, quando em espécie, serão contabilizadas com
base na estimativa de valores vigentes no mercado.
Parágrafo terceiro: Não se confundem com as receitas do Instituto, os recursos
alocados por força de Convênios e Termos de Cooperação, e Acordos e Convenções
Coletivas, resultantes de negociações trabalhistas e decisões judiciais, que deverão
ser mantidos em contas bancárias vinculadas específicas e utilizados exclusivamente
na execução dos objetivos previstos e ter sua contabilização segregada, não se
misturando com as demais contas adotadas.
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Parágrafo quarto: A recuperação de custos incorridos no desenvolvimento,
manutenção, customização e na gestão execução de planos, programas, projetos e
serviços pode ser efetuada mensalmente e fica condicionada a definição, por parte da
Diretoria Executiva, de metodologia apropriada, com demonstração da composição
desses custos, forma de rateio, de amortização e limites.
Artigo 14: As despesas do Instituto serão constituídas por:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Gastos com pessoal referenciados em salários, remunerações,
bonificações, benefícios, auxílios, ajudas e encargos sociais;
Gastos com formação, treinamento e qualificação de pessoal;
Gastos com serviços de terceiros referenciados no atendimento das
finalidades sociais, em contabilidade, auditoria, assessoria, consultoria,
pesquisas e outros;
Gastos com a locação e manutenção de bens móveis e imóveis;
Gastos com utilidades referenciadas em água, gás, energia elétrica e
internet;
Gastos com materiais e insumos;
Gastos com impostos, taxas e contribuições;
Gastos com juros, multas por atraso de liquidação de compromissos e
tarifas bancárias; e,
Outros gastos não especificados autorizados formalmente pelo
Conselho Deliberativo do Instituto.

Parágrafo único: Não se confundem com as despesas do Instituto, os gastos
decorrentes da aplicação de recursos públicos alocados por força de Convênios,
Termos de Cooperação, e Acordos e Convenções Coletivas, resultantes de
negociações trabalhistas e decisões judiciais, que deverão ter sua contabilização
segregada, não se misturando com as demais contas adotadas.
Artigo 15: Os resultados (diferença entre as receitas e despesas) obtidos pelo
Instituto serão levados à conta de resultados acumulados, podendo cobrir resultados
negativos de outros exercícios ou ser investidos na finalidade social, não sendo
admitida sua distribuição aos associados a qualquer título.

Capítulo IV - Da Organização e Administração
Artigo 16: São órgãos do Instituto:
I.
II.
III.
IV.

Assembleia Geral;
Conselho Deliberativo;
Conselho Fiscal; e,
Diretoria Executiva.

Parágrafo único: Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal terão mandato de
3 (três) anos e não perceberão qualquer vencimento pelo exercício do cargo.
Seção I – Da Assembleia Geral:
Artigo 17: A Assembleia Geral é o órgão soberano do Instituto e se reunirá,
ordinariamente, no 1º semestre de cada ano e, extraordinariamente, sempre que for
convocada na forma estatutária prevista.
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Parágrafo primeiro: A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do
Conselho Deliberativo, mediante editais afixados na sede do Instituto, com a
antecedência de 15 (quinze) dias.
Parágrafo segundo: Ocorrendo a vacância na Presidência do Conselho Deliberativo
ou no caso de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária feita com a
subscrição de um quinto dos associados, caberá ao Diretor Executivo em exercício
providenciar o edital previsto no parágrafo anterior.
Artigo 18: À Assembleia Geral compete:
I.
II.
III.
IV.
V.

Eleger e dar posse aos membros do Conselhos Deliberativo e Fiscal;
Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social mediante encaminhamento
pelo Conselho Deliberativo;
Deliberar sobre a abreviação de mandatos de Conselheiros, de
Diretores e/ou da exclusão de associados;
Deliberar sobre a extinção do Instituto mediante encaminhamento do
Conselho Deliberativo;
Autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis.

Artigo 19: As Assembleias Gerais serão instaladas no local, data e horário previsto
no edital de convocação e funcionarão, em primeira convocação com a presença de,
no mínimo, 50% mais 1 (um) dos representantes dos associados, quites com suas
obrigações sociais. Não havendo esse número, em segunda convocação, 30 (trinta)
minutos mais tarde, com a presença de qualquer número de associados, quites com
suas obrigações sociais, deliberando por maioria simples.
Parágrafo primeiro: A instalação dos trabalhos da Assembleia Geral será feita pelo
Presidente do Conselho Deliberativo eleito anteriormente ou, na ausência deste, pelo
Presidente da Diretoria Executiva em exercício, que indicará, entre os presentes, o
dirigente e o secretário da Assembleia Geral que juntos, conduzirão os trabalhos de
acordo com a pauta estabelecida no edital de convocação.
Parágrafo segundo: Cada associado, quites com suas obrigações sociais, terá
direito tantos votos quantos forem seus representantes presentes na AGE, não
admitido o voto por procuração de associados ausentes.
Parágrafo terceiro: Finalizada a discussão e deliberação da pauta, será lavrada ata
que, aprovada, será assinada pelo dirigente e pelo representante legal do Instituto e
providenciado, oportunamente, seu registro no cartório competente.
Seção II – Do Conselho Deliberativo
Artigo 20: O Conselho Deliberativo é órgão constituído por 9 (nove) membros, eleitos
pela Assembleia Geral, entre os indicados pelos associados quites com suas
obrigações sociais, incumbindo-lhe a normatização regimental e a supervisão dos
trabalhos da Diretoria Executiva.
Artigo 21: É competência do Conselho Deliberativo:
I.
II.

Eleger seu presidente;
Designar, dar posse e substituir, quando necessário, os membros da
Diretoria Executiva do Instituto;
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III.

Promover, quando couber, mediante justificativa ou pedido de renúncia,
a destituição de membros da Diretoria Executiva “ad referendum” da
Assembleia Geral.
IV.
Designar, entre os membros titulares do Conselho Fiscal, Coordenador
para os trabalhos daquele Conselho.
V.
Deliberar sobre as políticas e diretrizes das atividades do Instituto,
inclusive sobre a celebração de ajustes, contratos, parcerias e
convênios;
VI.
Aprovar programas de atividades, acompanhados de previsão
orçamentária, cronogramas de execução e prestação de contas;
VII. Apreciar e deliberar sobre o relatório anual de atividades e ao plano para
execução orçamentária;
VIII. Deliberar sobre a política de divulgação das atividades do Instituto,
IX.
Encaminhar as contas do Instituto, acompanhadas do parecer do
Conselho Fiscal, para aprovação da Assembleia Geral;
X.
Deliberar sobre o quadro funcional e diretivo, cargos e remunerações,
do Instituto;
XI.
Deliberar sobre os serviços técnicos específicos remunerados,
propostos pelo Presidente da Diretoria Executiva;
XII. Deliberar sobre planos, programas, projetos e serviços a serem
adotados pelo Instituto para o cumprimento de sua finalidade social;
XIII. Desenvolver e encaminhar para a Assembleia Geral projeto de reforma
do Estatuto Social do Instituto;
XIV. Apreciar as decisões tomadas, em casos omissos, pelo Presidente da
Diretoria executiva, ad referendum do Conselho Deliberativo;
XV. Instituir e alterar, quando necessário, os regimentos internos
necessários, bem como o Regulamento de Compras e Contratações, do
Instituto;
XVI. Definir tabela de contribuições dos associados, quando couber,
XVII. Providenciar, periodicamente, a produção do relatório de prestação de
contas financeira e operacional do Instituto, com base nos relatórios
bimestrais de atividade apresentados pela Diretoria Executiva, com o
devido parecer do Conselho Fiscal; e,
XVIII. Deliberar sobre todo e qualquer assunto omisso neste Estatuto.
XIX. Comunicar e, se cabível, submeter para referendo ou homologação da
Assembleia Geral, decisões sobre assuntos omissos neste Estatuto
Social consideradas relevantes para o interesse dos associados e do
Instituto.
Artigo 22: O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente a cada semestre e,
extraordinariamente, sempre que assuntos urgentes ou emergentes exigirem, com a
presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros, mediante convocação,
por edital afixado na sede social, ou por meio eletrônico cabível, de seu Presidente,
ou, na ausência deste, desde que devidamente justificado, pelo Diretor Executivo,
com, no mínimo, 3 (três) dias de antecedência.
Parágrafo primeiro: Dispensada a convocação prévia nos casos emergentes em que
os conselheiros estão comprovadamente presentes, entre os quais as Assembleias
Gerais.
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Parágrafo segundo: As reuniões do Conselho Deliberativo serão dirigidas por seu
presidente ou, na ausência deste, por um dos conselheiros escolhidos por maioria de
votos dos conselheiros presentes.
Parágrafo terceiro: As reuniões do Conselho Deliberativo serão registradas em atas
que conterão, no mínimo, a assinatura do presidente e de conselheiro convidado para
essa função.
Parágrafo quarto: As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria
simples dos votos dos conselheiros presentes.
Parágrafo quinto: O Diretor Executivo deverá participar das reuniões do Conselho
Deliberativo, sem direito a voto nas deliberações, quando for convocado.
Artigo 23: É competência do Presidente do Conselho deliberativo decidir, “ad
referendum” da Assembleia Geral, sobre pedidos de substituição de representantes
de associados, de renúncia e de afastamento temporário, de conselheiros e membros
da Diretoria Executiva, deferindo as destituições cabíveis, bem como, atestar a posse
dos membros, eleitos ou designados, dos órgãos que compõe a estrutura
organizacional do Instituto.
Artigo 24: É da competência do Presidente do Conselho Deliberativo decidir sobre a
mudança de endereço da sede social do Instituto, “ad referendum” da Assembleia
Geral.
Seção III – Do Conselho Fiscal
Artigo 25: O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador do Instituto e será constituído
3(três) membros efetivos e 3(três) suplentes, eleitos, entre os candidatos indicados
pelos associados quites com suas obrigações sociais, em Assembleia Geral.
Parágrafo único: O Conselho Fiscal terá um Coordenador, que será designado pelo
Conselho Deliberativo, dentre seus membros titulares.
Artigo 26: É competência do Conselho Fiscal:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

Fiscalizar os atos da Diretoria Executiva e verificar o cumprimento de
seus deveres legais e estatutários, inclusive dos critérios e
procedimentos estabelecidos no Regulamento de Compras e
Contratações, obedecendo o regimento interno estabelecido pelo
Conselho deliberativo;
Examinar os balancetes mensais, e certidões de regularidade fiscal, e
dar parecer aos relatórios, balanços e contas da Diretoria Executiva;
Propor, ao Conselho Deliberativo, a contratação de empresa
especializada para assessoramento, se e quando condições
extraordinárias exigirem;
Exigir, da Diretoria Executiva, os documentos e esclarecimentos
necessários para o devido exame, quando necessário;
Emitir relatório com os apontamentos relativos aos indícios de eventuais
irregularidades constatadas, estabelecendo prazo adequado para os
esclarecimentos complementares e justificativas requeridos da Diretoria
Executiva;
Emitir parecer conclusivo, considerados os esclarecimentos e
justificativas apresentados pela Diretoria Executiva, sobre as contas do
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Instituto, com a sugestão de medidas saneadoras, se for o caso,
encaminhando-o para o Conselho Deliberativo.
Artigo 27: O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente após o término de cada
exercício e, extraordinariamente, sempre que assuntos urgentes ou emergentes
exigirem, com a presença de, no mínimo, 2 (dois) de seus membros, mediante
convocação do Conselho deliberativo, com, no mínimo, 3 (três) dias de antecedência.
Parágrafo primeiro: Os trabalhos de fiscalização e exame de documentos será
realizado nas dependências indicadas pela Diretoria Executiva, sempre com a
presença de, no mínimo, 2 (dois) dos membros do Conselho Fiscal, vedada a cópia
ou reprodução de documentos sob análise e respeitado o sigilo requerido.
Seção IV – Da Diretoria Executiva
Artigo 28: A Diretoria Executiva é o órgão gestor do Instituto e será constituída por 3
(quatro) diretores sendo:
I.
II.
III.
IV.

1 (um) Diretor Executivo;
1 (um) Diretor Administrativo/Financeiro;
1 (um) Diretor Operacional; e,
1 (um) Diretor de Assuntos Jurídicos.

Artigo 29: Os cargos da Diretoria Executiva serão providos mediante designação do
Conselho Deliberativo, que efetuará a posse dos mesmos.
Parágrafo primeiro: O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 2 (dois)
anos, permitida a recondução, reservado o direito de renúncia ou de destituição e de
substituição dos mesmos, a qualquer tempo, pelo Conselho Deliberativo.
Parágrafo segundo: Os membros da Diretoria Executiva serão remunerados
segundo tabela definida pelo Conselho Deliberativo.
Parágrafo terceiro: A Diretoria Executiva responderá, civil e criminalmente, pelo
Instituto.
Artigo 30: Compete à Diretoria Executiva:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

Gerir e administrar o Instituto;
Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as resoluções baixadas pelos
órgãos do Instituto;
Decidir sobre pedidos, notificações e recursos de associados;
Elaborar proposta de fixação do quadro de pessoal e de seus
vencimentos para decisão do Conselho Deliberativo;
Elaborar Relatório Bimestral de Atividades do período, submetendo-o à
apreciação do Conselho Deliberativo;
Elaborar o Relatório Anual de Atividades e o Plano de Ação do Instituto
para o exercício social seguinte, para apreciação, deliberação e demais
providências do Conselho Deliberativo;
Elaborar parecer sobre as contas, o Balanço Patrimonial e demais
demonstrações financeiras do Instituto, para apreciação, deliberação e
demais providências do Conselho Deliberativo;
Elaborar, em tempo hábil, o orçamento Financeiro do Instituto,
contemplando a política de reservas, provisões e contingenciamentos,
para decisão do Conselho Deliberativo;
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IX.

Elaborar proposta para o desenvolvimento e manutenção da política de
informatização, sistemas e métodos do Instituto para decisão do
Conselho Deliberativo;
X.
Elaborar propostas de regimentos internos necessários, planos de ação
específicos e do Regulamento de Compras e Contratações do Instituto,
para decisão do Conselho Deliberativo;
XI.
Elaborar propostas para a aquisição ou locação de bens móveis e
imóveis para o Instituto, com estimativa de preços e justificativa de
necessidade, para decisão do Conselho Deliberativo;
XII. Prestar, a qualquer tempo e nos prazos estabelecidos, se houver, todas
as informações solicitadas pelos órgãos do Instituto;
XIII. Elaborar propostas de alienação ou de oneração de bens patrimoniais
móveis de valor superior á R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e imóveis de
qualquer valor, com estimativa de valor e justificativas para decisão do
Conselho Deliberativo;
XIV. Elaborar proposta de tabela de valores das contribuições dos
associados, para deliberação do Conselho Deliberativo e submissão à
Assembleia geral;
XV. Elaborar propostas para a contratação de instalações, equipamentos e
serviços especializados, com estimativa de custos e justificativas
cabíveis para decisão do Conselho deliberativo;
XVI. Elaborar parecer sobre processos de contratação, ajustes, acordos,
conveniamento e parcerias do interesse do Instituto, para decisão do
Conselho Deliberativo;
XVII. Fixar a importância a ser mantida em caixa pelo tesoureiro, bem como,
os critérios para manutenção de disponibilidades em contas bancárias e
de investimentos;
XVIII. Elaborar proposta de exclusão de associados contendo causas, motivos,
provas cabíveis, providencias preliminares tomadas e parecer, para
decisão do Conselho Deliberativo e submissão à Assembleia Geral, se
for o caso;
XIX. Praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelo presente
Estatuto, pelo Conselho Deliberativo e pelo Regimento Interno.
Artigo 31: Compete ao Diretor Executivo:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

Representar legalmente o Instituto em juízo e fora dele;
Participar, representando a Diretoria Executiva, sem direito a voto, das
reuniões do Conselho Deliberativo;
Propor ao Conselho Deliberativo, conforme as políticas e diretrizes
fixadas por este, os programas de atividades do Instituto;
Encaminhar para serem submetidos ao Conselho Deliberativo os
pareceres e as propostas, com os respectivos orçamentos e
cronogramas de execução, quando cabíveis, elaboradas pela Diretoria
Executiva;
Coordenar os trabalhos e reuniões da Diretoria Executiva,
estabelecendo as pautas e delegando as atividades e tarefas cabíveis
para o pleno cumprimento das competências da Diretoria Executiva;
Autorizar a contratação e demissão dos integrantes do quadro de
pessoal, administrativo e operacional, do Instituto.
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VII.

Propor ao Conselho Deliberativo a substituição de membros da Diretoria
Executiva;
VIII. Propor ao Conselho Deliberativo a contratação de serviços de
assessoria e análise técnica necessários para a boa gestão
administrativa do Instituto.
IX.
Celebrar contratos, convênios, ajustes, termos de parceria e demais
instrumentos cabíveis para o alcance das finalidades e objetivos do
Instituto, consideradas as decisões do Conselho Deliberativo;
X.
Cumprir, e fazer cumprir, nos prazos e na forma determinada,
delegando, quando for o caso, as atividades e tarefas cabíveis para o
pleno cumprimento das decisões do Conselho Deliberativo;
XI.
Providenciar ampla divulgação das atividades do Instituto;
XII. Movimentar as contas bancárias e de investimentos do Instituto, em
conjunto com o Diretor Administrativo/Financeiro;
XIII. Prestar aos órgãos do Instituto, todas as informações solicitadas;
XIV. Decidir casos omissos, “ad referendum” do Conselho Deliberativo;
XV. Delegar, se necessário, atribuições no âmbito da Diretoria Executiva;
XVI. Prestar, a qualquer tempo e nos prazos estabelecidos, se houver, todas
as informações solicitadas pelos órgãos do Instituto;
XVII. Desempenhar outras atividades inerentes às suas atribuições para o
pleno cumprimento da finalidade e objetivos do Instituto;
XVIII. Responder pelos demais cargos da Diretoria Executiva no caso de
vacância e enquanto esta perdurar.
Artigo 32: Compete ao Diretor Administrativo/Financeiro:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Dar suporte administrativo às atividades da Diretoria Executiva e dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal;
Movimentar as contas bancárias e de investimentos do Instituto, em
conjunto com o Presidente da Diretoria Executiva;
Organizar e manter o cadastro dos associados do Instituto;
Organizar e disponibilizar listagem dos associados quites com suas
obrigações sociais para as Assembleias Gerais;
Elaborar minutas de editais de convocação para as Assembleia Gerais;
Desenvolver, estruturar e executar a política de informatização do
Instituto;
Organizar e manter os arquivos do Instituto;
Organizar, manter e executar as atividades previstas no Regulamento
de Compras e Contratações do Instituto, bem como, providenciar os
almoxarifados e estocagem requeridos;
Providenciar a preparação de convênios, ajustes e parcerias a serem
celebrados pelo Instituto, e respectivas prestações de contas;
Organizar e manter o controle dos bens patrimoniais do Instituto,
executando os inventários requeridos;
Controlar e executar o orçamento financeiro do Instituto, administrando
reservas, provisões e os contingenciamentos requeridos;
Organizar, manter e administrar os recursos financeiros do Instituto,
compreendendo o controle da arrecadação e do recebimento de
contribuições de associados, recursos oriundos de convênios, contratos,
termos de cooperação, acordos e convenções coletivas, créditos junto a
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terceiros e outros valores, do caixa, das contas bancárias e de
investimentos, das contas a receber e das contas a pagar, produzindo
os relatórios requeridos, nos prazos estabelecidos;
XIII. Elaborar, nos prazos estabelecidos, as prestações de contas requeridas
em convênios, termos de cooperação, acordos e convenções assumidos
pelo Instituto;
XIV. Organizar e manter serviços inerentes ao registro de pessoal, emissão
de folha de pagamento, levantamento dos encargos sociais devidos e
providencias para seu recolhimento, nos prazos estabelecidos na lei;
XV. Emitir notas fiscais, faturas, notas de débito e demais documentos de
faturamento do Instituto.
XIX. Organizar e manter os registros contábeis e fiscais, nos termos definidos
pela legislação vigente, do Instituto, produzindo os relatórios e
demonstrações requeridos, nos prazos estabelecidos na lei;
XVI. Prestar, a qualquer tempo e nos prazos estabelecidos, se houver, todas
as informações solicitadas pelos órgãos do Instituto;
XVII. Executar outras atribuições por delegação do Presidente da Diretoria
Executiva;
XVIII. Executar outras atribuições inerentes às suas funções;
XIX. Substituir o Diretor Executivo, na ausência ou impedimento deste.
Artigo 33: Compete ao Diretor Operacional:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Organizar e manter a estrutura física requerida para o planejamento e a
execução dos planos, programas, projetos e serviços assumidos pelo do
Instituto, providenciando seu suprimento junto à Diretoria Executiva;
Estruturar, organizar e manter quadro de pessoal requerido para o
desenvolvimento e a execução dos planos, programas e projetos que
compõe a finalidade e os objetivos, bem como, para o fornecimento de
serviços concernentes ao objeto de contratos, convênios e parcerias do
Instituto, providenciando seu suprimento junto à Diretoria Executiva;
Identificar as necessidades de insumos, serviços e demais recursos
necessários para a boa execução dos planos, programas, projetos e
serviços assumidos pelo Instituto, providenciando a programação de
fornecimentos e as respectivas requisições de compras;
Desenvolver, organizar e coordenar a execução dos Eventos aprovados
pelo Conselho deliberativo, para a consecução da finalidade e objetivos
do Instituto;
Organizar e executar supervisão sobre a execução dos planos,
programas, projetos e serviços assumidos pelo Instituto, tomando as
providências requeridas para o saneamento de irregularidades e
inconformidades identificadas;
Elaborar, e atualizar quando necessário, os manuais de procedimentos
requeridos para a execução dos planos, programas, projetos e serviços
assumidos pelo Instituto;
Organizar e manter registros, inclusive com a utilização de aplicativos
informatizados, das atividades executadas no âmbito da Diretoria
Operacional;
Organizar e manter cadastro de Profissionais especializados habilitados
para a execução das atividades executadas no âmbito da Diretoria
Operacional;
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IX.
X.
XI.

Dar suporte aos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
Executar outras atribuições por delegação do Presidente da Diretoria
Executiva;
Realizar outras atribuições inerentes às suas funções.

Artigo 34: Compete ao Diretor de Assuntos Jurídicos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

Elaborar o plano de ação da Diretoria de Assuntos Jurídicos;
Elaborar e revisar contratos e outros documentos;
Elaborar e acompanhar ações judiciais contra terceiros, defendendo os
interesses do Instituto.
Analisar mudanças na legislação, decisões judiciais e seus impactos
sobre a atividade do Instituto;
Confeccionar relatórios e pareceres jurídicos;
Elaborar, quando solicitado, editais de convocação previstos neste
Estatuto Social, verificando e atestando atas de reuniões do Conselho
Deliberativo e de Assembleias Gerais;
Dar apoio aos associados do Instituto no que tange a clausulas de
acordos e/ou convenções coletivas;
Emitir parecer sobre assuntos pertinentes à sua área de atuação.

Capítulo V – Das Disposições Gerais e Transitórias
Artigo 35: O exercício financeiro do Instituto coincidirá com o ano civil.
Artigo 36: O Instituto não distribuirá qualquer parcela do seu patrimônio a título de
gratificação, participação ou qualquer outro pretexto, a seus membros.
Artigo 37: Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pelo Diretor
Executivo “ad referendum” do Conselho Deliberativo.
Artigo 38: No caso de impedimento simultâneo do Diretor Executivo e de seu
substituto natural, o Diretor Administrativo Financeiro, inclusive no caso de vacância
dos referidos cargos, durante o tempo que perdurarem, o Presidente do Conselho
deliberativo, mediante declaração formal detalhando os motivos, assumirá suas
competências, inclusive a representação legal do Instituto em juízo e fora dele.
Artigo 39: Aprovado o presente Estatuto, a Assembleia Geral tomará as providências
necessárias para a readequação e/ou recomposição dos órgãos de sua estrutura
organizacional, convocando o Conselho Deliberativo para as deliberações
complementares necessárias, respeitados os mandatos vigentes dos órgãos
remanescentes.
Parágrafo primeiro: serão eleitos na Assembleia Geral tantos membros quantos
forem necessários para ajustar a composição do Conselho Deliberativo, com mandato
pelo tempo necessário para a conclusão da vigência do mandato da presente gestão
Parágrafo segundo: a nomenclatura do cargo de Presidente da Diretoria Executiva,
com mandato vigente, fica alterada, mediante reconhecimento formal do Conselho
deliberativo, para Diretor Executivo.
Parágrafo terceiro: Ficam extintos órgãos ou cargos que compunham a estrutura
organizacional do Instituto constantes no estatuto reformado, não referidos no
presente Estatuto Social, mediante reconhecimento formal do Conselho Deliberativo,
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implicando na extinção dos mandatos atribuídos para os mesmos durante a vigência
do Estatuto Social anterior à reforma, com a consequente destituição dos membros.
Parágrafo quarto: O Conselho Deliberativo submeterá as deliberações relativas à
recomposição da estrutura organizacional do Instituto de sua competência para
referendo da Assembleia Geral.
Parágrafo quinto: O processo de readequação e/ou recomposição dos órgãos que
compõe a estrutura organizacional findará com o referendo das deliberações do
Conselho Deliberativo pela Assembleia Geral.
Artigo 40: As assembleias e reuniões poderão ser realizadas através de plataformas
de vídeo conferência ou de forma mista, sendo que naquelas que exigem decisão por
voto ou qualquer manifestação, o participante obrigatoriamente deverá fazer sua
manifestação por assinatura eletrônica validada, sendo sua assinatura válida de
acordo com a Lei 14.063/2020, notadamente em seu artigo quinto. Todas
obrigatoriamente serão gravadas e com registro eletrônico de presença.
Artigo 41: Ocorrendo motivo que justifique, o Instituto poderá ser extinto pela
Assembleia Geral dos associados, por proposta da do Conselho deliberativo, sendo
designado liquidante para as providências necessárias.
Parágrafo único: Caso, a qualquer tempo, ocorra a extinção do Instituto, o seu
patrimônio, direitos e haveres, deduzidas as suas obrigações, serão revertidos a uma,
ou mais de uma, entidade de natureza ou finalidade assemelhada.
Artigo 40: O presente Estatuto Social entrará em vigor a partir de sua aprovação.
São Paulo, 30 de junho de 2022

___________________________
José Roberto Santiago Gomes
RG 8.277925-9
Dirigente dos Trabalhos da AGE

___________________________
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Advogado OAB/SP 193.008

_____________________________
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