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ILUSTRiSSIMO SENHOR OFICIAL DO 90 cARToRIo DE REGIsTRo DE rirulos r
DocuMENTos cIwL DE pEssoa tuniorcA DA cAprrAL - 90 RTD

o INsTITufo peniNsULA ('Instituto'), associagSo sem fins lucrativos e/ou econ6micos,
com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, Av. Brigadeiro Faria Lima, n.o 2.277,
22o andar, Sala 4, Pafte B, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrito no CNPJ/ME sob o no
72.663.239/0001-20, vem, por suas Diretoras, Sra, Manra Helorsa oe OuvrrnA MoREL,
brasileira, casada, engenheira qu[mica, poftadora'da Carteira de Identidade RG n,o 20.5g4.290-
2, inscrita no CPF/MF sob no 098.027.618-77, domiciliada em S5o Paulo, Estado de SEo paulo,

com escrit6rio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2..277,22o,andar, Jardim paulistano, CEp 01452-
000, na mesma cidade, e Sra. Srlvana Bonrru Quro brasileira, casacja, administradora, poftadora
da Carteira de Identidade RG n.o 77.L64.qOfO, inscrita no CPF/MF sob no 063.112.698-g0,
domiciliada em S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, com escrit6rio na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
2'277,22o andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, requerer a V.S.a o registro e arquivamento
da Ata da Assembleia Geral ExtraordinSria do Instituto, realizada em 19 de agosto de 2019,
devidamente assinada e rubricada, em 03 (tr6s) vias anexas de igual teor e forma, nos termos
dos artigos 120 e 121 da Lei no 6.015173 e da Lei no 10.406/02, declarando, ainda, que o edital
de convocagSo, anexado aos documentos em questSo, foi afixado na sede social do Instituto.

Termos em que, pede deferimento.

S5o Paulo, 19 de agosto de 2019.

7S$

u

Manra Helorsa oe OuverRa Monel
Diretora Geral

varun Bomru
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INSTITUTO PENiNSULA

CNPJ/ME no 12.663.239/0001-20

EDTTAL DE CONVOCAgAO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam convocados os associados do Instituto Penlnsula ('InstitutoJ, a comparecer i Assembleia

Geral Extraordin5ria que se realizarl no dia 19 de agosto de 2019, com inicio is th e, em segunda

convocagSo, is th30, na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, Av. Brigadeiro Faria Lima,

n.o 2.277,22o andar, Sala 4, Pafte B, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para deliberar sobre a

seguinte ordem do dia:

Ordem do Dia:

(i) alterar e consolidar o Estatuto Social do Instituto;

(ii) deliberar sobre outros assuntos de interesse do Instituto,

S5o Paulo, 09 de agosto de 2019.

527t8

fi

Santos Diniz D'Avila

Presidente do Conselho Deliberativo

SP - 25966129v2
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INSTITUTO PENfNSULA

FAt:!r'r*b( I frr

CNPJ/ME no 12.663.239/0001-20

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTMORDINARIA
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2019

Data, Hora e Loca! de Presenga: Aos 19 de agosto de 2019, is th30, na Cidade de

S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, Av. Brigadeiro Faria Lima, n.o 2.277,22o andar, Sala 4,

Parte B, Jardim Paulistano, CEP 0L452-000, mediante convocagSo pr6via realizada por

meio de edital afixado na sede do Instituto Peninsula ('InstitutoJ, nos termos do aftigo
20 de seu Estatuto Social, reuniram-se em segunda convocagSo os associados do

Instituto, signatSrios da lista de presenga anexa a esta ata (Anexo I),

ComposigSo da Mesa: A Sra, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avita,
Presidente do Conselho Deliberativo, presidiu a Assembleia e designou a Sra. Silvana
Borin Quio para secretariS-la, nos termos do par5grafo 4o do artigo 20 do Estatuto

Social.

Ordem do Dia:

(i) alterar e consolidar o Estatuto Social do Instituto;

(ii) deliberar sobre outros assuntos de interesse do Instituto.

Deliberag6es: Verificado o qu6rum estatutdrio, nos termos do artigo 19, pardgrafo 1o

do Estatuto Social, os presentes deliberaram por unanimidade, sem restrig6es e de

comum acordo:

(i) Aprovar a alteragSo dos artigos 10, 11, L6, 20, 24, 25,36 e 40, bem como seus

respectivos par6grafos e alineas, do Estatuto Social do Instituto, que passa a viger com

a redagSo consolidada na forma do Anexo II i presente ata e

o
,\
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(ii) consignar que o sr. JoAo PAULo FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ, brasileiro,

casado, administrador de empresas, portador da C6dula de Identidade RG po

L2.785.207-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob po 101.342.358-51, residente e
domiciliado na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, com escrit6rio comercial na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277,22" andar, Jardim Paulistano - CEP 01452-000,

1 $fleta amador de Triathlon e o Sr. PEDRO PAULO FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ,

^ e) -ilasiteiro, 
divorciado, empres5rio, portador da C6dula de Identidade RG no 19.456.962-

s."*, -Y,::il': 
i T'::: i: : : 7r:: ?1 " :1' l 

o 

1:1'-1 \1:l:: :: : 1 T I:i : ll : : : : :de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, com escrit6rio comercial na Avenida Brigadeiro Faria

Lima, no 2.277 ,22o andar, Jardim Paulistano - CEP 01452-000, atleta profissional, piloto

de F6rmula 1, j5 afastado das atividades esportivas, foram eleitos em 3L10t12019 para

compor o Conselho Deliberativo, com t6rmino de mandato previsto para 30/0112022;

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reuniSo e lavrada a presente ata, que

lida, conferida e achada conforme, foi assinada, em lista de presenga anexa (Anexo I),
por todos os presentes.

S5o Paulo, 19 de agosto de 2019,

Diniz D'Avila

Presidente da Assembleia
SecretSria da Assembleia

5e?$8 h

ria Falleiros dos Santos
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ANEXO I

Lista de presenga da Assembleia Geral ExtraordinSria do Instituto Peninsula,

realizada em 19 de agosto de 2019,

ASSINATURA DOS ASSOCIADOS OU

REPRESENTANTES LEGAIS DOS

ASSOCIADOS

Abilio dos Santos Diniz

Geyze Marchesi Diniz

I

tLttg.tpl,LtJn ',

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz DAvila

JoSo Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Adriana Falleiros dos Santos Diniz

Peninsula Participag6es S.A.

Paic Participag6es Ltda.

SP - 25966006v3
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ANEXO II

i Ata da Assembleia Geral Extraordindria do Instituto Penlnsula, realizada em 19 de

agosto de 2019,

ESTATUTO SOCIAL
INSTITUTO PENiNSULA

CNPJ/ME no 12.663.239/0001-20

Capitulo I Da DenominagSo, Sede, Objeto e Durag6o

Artigo 1o O INSTITUTO PENiNSULA f'InstitutoJ 6 uma associagSo sem fins lucrativos

ou econ6micos, que se rege pelo presente Estatuto Social ('Estatuto') e pelas disposig6es legais

que lhe forem aplicdveis.

Artigo 2o O Instituto tem sua sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, Av.

Brigadeiro Faria Lima, n.o2.277,22o andar, Sala 4, Pafte B, Jardim Paulistano, CEP 01452-000,

e filiais (i) na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Avenida Padre Jos6 Maria, n.o 555,

Santo Amaro, CEP: 04753-060 e (ii) na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

Rua Visconde de Inha[ma, no 83, L7o andar, Sala 1810, CEP 20091-007, podendo manter

estabelecimentos em qualquer localidade do Pa[s, mediante resolugSo do Conselho Deliberativo.

Artigo 3o O objeto social do Instituto 6 a promogSo do desenvolvimento econ6mico e social

e combate i pobreza, bem como a promogSo da 6tica, da paz, da cidadania, dos direitos

humanos, da democracia, da cultura, do espofte, e de outros valores universais, inclusive

voltados ao atendimento, protegSo e defesa dos direitos das criangas e adolescentes.

ParSgrafo 10 Para a realizagSo do seu objeto social, o Instituto poder5:

(a) desenvolver e apoiar, inclusive flnanceiramente, atividades

educacionais, esportivas, ambientais, assistenciais e culturais;
(b) promover programas e iniciativas que tenham por objeto o

desenvolvimento qualitativo da educagSo no Brasil, incluindo, sem

limitagSo, a organizagSo de bibliotecas e outras iniciativas com intuito

de aumentar o nlvel de escolaridade da populagSo e a erradicar o

analfabetismo, como forma de combater a desigualdade econ6mica e

\-'e
ll,/

1
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(c) promover e fomentar atividades esportivas e/ou paradespoftivas em

seus diversos segmentos e modalidades;

(d) promover projetos de longo prazo, individualmente ou em parcerias

com entidades responsSveis, que tragam legado esportivo para o

Pa[s;

(e) apoiar atletas e paraatletas;

(f) colaborar para a formulagSo e aplicagSo de pollticas p(blicas

educacionais e desportivas de qualidade, para garantia da cidadania e

democracia;

(g) promover a articulagSo entre experiGncias bem-sucedidas entre

instituig6es priblicas e privadas para o fortalecimento da educagSo de

qualidade a todos, proporcionando o desenvolvimento econ6mico e

social;

(h) apoiar e promover estudos e pesquisas sobre educagSo, pedagogia e

temas correlatos;
(i) apoiar e promover projetos, competig6es, congressos, espetdculos e

eventos em geral relacionados a atividades educacionais, espoftivas,

ambientais, assistenciais e culturais;

0) apoiar e promover pesquisas e projetos cient[ficos e tecnol6gicos

envolvendo o meio ambiente, a sustentabilidade, a medicina, formas

alternativas de energia e outros temas correlatos;
(k) apoiar e promover projetos e programas destinados aos cuidados com

a sarlde e ao bem-estar dos cidadSos;

(l) apoiar e desenvolver projetos de geragSo de renda, de

sustentabilidade e de ajuda comunitdria, tendo em vista o combate i
pobreza;

(m) apoiar, inclusive financeiramente projetos e programas desenvolvidos

por entidades sem flns lucrativos ou econOmicos, que sejam

condizentes com as finalidades sociais do Instituto;
(n) estabelecer parcerias, conv€nios ou demais acordos com entidades

priblicas e privadas, nacionais ou internacionais para a materializagSo

do objeto social do Instituto;
(o) promover ag6es para captar recursos destinados a viabilizar o

desenvolvimento das agdes peftinentes ao seu objeto social;
(p) promover, apoiar e desenvolver, em seus v5rios desdobramentos, as

manifestag6es intelectuais e culturais, por meio de treinamento

t6cnico, de publicag6es e da edigSo, pr6pria ou por meio de terceiros,
de livros e revistas de natureza t6cnica, cientifica, cultural e artistica e

de videos e quaisquer outros meios de divulgagSo e comunicagSo que

ajudem a divulgar o seu objeto social; n
l.S^rrt\ii \l

!lr,ti (\!,/
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ParSgrafo 2o

(q) promover o voluntariado em sua 5rea de atuagSo; e

(0 promover e praticar todos os atos inerentes e conducentes para a

consecug5o de seu objeto social ainda que n5o previstos neste

Estatuto desde que aprovados pelo Conselho Deliberativo e/ou pela

Diretoria.

O Instituto se dedicarS is suas atividades por meio da execugSo direta de

projetos, programas, planos de ag6es correlatas, por meio da doagSo de

recursos flsicos, humanos, financeiros e t6cnicos ou pela prestagSo de

seruigos intermedi5rios de apoio a outras organizag6es sem fins lucrativos

e a 6rg5os do setor pribico que atuem em Sreas afins.

O Instituto observar5, no exerc[cio de suas atividades, os principios da

legalidade, 6tica, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade,

eflciCncia, responsabilidade social e ambiental e da universalizagSo dos

servigos.

No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto n5o far5 distingSo de

ta7at cott sexo, condigSo social, convicgSo poli'tica ou credo religioso.

O prazo de duragSo do Instituto 6 indeterminado.

ParSgrafo 3o

Par5grafo 4o

Aftigo 40

Capitulo II Do Patrim6nio Social e Das Receitas

Artigo 5o O patrim6nio e a manutengSo do Instituto ser6o, respectivamente, constituldos e

supotados por receitas oriundas de:

doag6es, legados, contribuig6es, auxilios, direitos ou cr6ditos e outras aquisig6es

proporcionadas por quaisquer pessoas flsicas ou jur[dicas, priblicas ou privadas,

nacionais ou estrangeiras, associadas ou n5o;

(b)

(a)

(c)

(d)

(e)

3

eventuais receitas provenientes de bens ou de prestagSo de

originarem das atividades inerentes ao seu objeto;

subveng6es dos poderes p[blicos federal, estadual e municipal;

contri buigdes associativas;

eventos promovidos pelo Instituto, com sua participagSo ou seu apoio;

seruigos ou que se

.e

b/!
I
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eventos organizados para levantamento de fundos para os programas mantidos pelo

Instituto;

acordos e conv6nios, inclusive Termos de Parcerias celebrados com o Poder Priblico, bem

como rendas provenientes de seus bens; e

quaisquer outras receitas decorrentes de atos llcitos e compatlveis com a finalidade do

Instituto e com este Estatuto, inclusive oriundas de exploragSo de atividade que tenham
por fim gerar recursos ao Instituto, cujo resultado integral ser5, necessariamente,

revertido para a consecugSo de seu objeto social.

Par5grafo 10 O patrim6nio do Instituto, em nenhuma hip6tese, poderd ter aplicagSo

diversa da estabelecida neste Estatuto e nio constitui patrim6nio de

indiv[duo, familia, entidade de classe ou instituigSo sem carSter

filantr6pico ou com finalidade lucrativa.

ParSgrafo 2o As despesas do Instituto devem guardar estreita e especlfica relagSo com

sua finalidade e devem estar de acordo com o programa orgament5rio
preparado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho Deliberativo.

O Instituto n5o distribuir5 entre seus Associados, conselheiros, diretores,

empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou

l[quidos, dividendos, bonificag6es, pafticipag6es ou parcelas do seu

patrim6nio, auferidos mediante o exerclcio de suas atividades, e aplicS-

los-5 integralmente na consecugSo de seu objeto dentro do Pa[s.

Par5grafo 3o

Capitulo III Dos Associados, sua AdmissSo, Direitos, Deveres e Forma de
Desligamento

Aftigo 60 S5o Associados do Instituto, al6m dos Associados Fundadores, as pessoas, fisicas

ou juridicas, nacionais ou estrangeiras, que se propuserem a contribuir para a consecugSo do
objeto social, e sejam indicadas nos termos deste Estatuto e admitidas pelo Conselho

Deliberativo.

ParSgrafo 0nico As pessoas jur[dicas deverSo designar uma pessoa fisica para represent6-
las perante o Instituto,

4
SP - 25962080v3
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Artigo 7o O quadro social 6 dividido em cinco categorias:

Associados Fundadorles, pessoas f[sicas ou jurldicas que participaram dos atos de

constituigSo do Instituto, assim indicadas na Ata de ConstituigSo e signat5rias da mesma;

Associados Titulares, pessoas flsicas ou juridicas admitidas posteriormente aos atos

constitutivos, interessadas em contribuir para a divulgagSo e desenvolvimento do

Instituto, com direito a voto nas assembleias gerais do Instituto;
Associados Efetivos, pessoas flsicas ou jurldicas admitidas posteriormente aos atos

constitutivos, sem direito a voto nas assembleias gerais do Instituto;

Associados Benem6ritos, pessoas ffsicas empenhadas na promogSo de obras que se

alinhem com o objeto social do Instituto, pessoas jur[dicas que prestarem relevantes

seruigos ao Instituto; e as pessoas fisicas ou jurldicas que efetuarem contribuig6es

relevantes para as atividades promovidas pelo Instituto; e

Associados Mantenedores, pessoas f[sicas ou juridicas que, comprometidas com a
materializagSo do objeto social do Instituto, se responsabilizarem pelo pagamento de

contribuig6es associativas ao Instituto, observado o disposto no aftigo L2, par1grafo 2o

deste Estatuto,

Parigrafo 1o Nenhuma categoria de Associados responderS nem mesmo

subsidiariamente pelos encargos do Instituto, como tamb6m nenhum

direito terSo no caso de retirada ou exclusSo do quadro social, n5o

recebendo remuneragSo ou honordrios por seruigos ou trabalhos

realizados.

A pessoa natural que, identificando-se com os princ[pios e valores do

Instituto, queira colaborar com o seu trabalho para a consecugio do

objeto social do Instituto, sem associar-se, poder6 atuar como

Colaborador Volunt5rio. A admissSo do Colaborador Volunt5rio deve ser

aprovada pelo Conselho Deliberativo, mediante proposta da Diretoria.

Par5grafo 2o

Aftigo 80 Os Associados Tltulares e os Associados Efetivos serSo admitidos a qualquer

tempo, mediante proposta dirigida d Diretoria, assinada por qualquer Associado Fundador. A

proposta ser5 submetida ao Conselho Deliberativo que decidir5, em instincia final, por maioria

de votos, sobre sua aprovagSo,

(i)

( ii)

(ii i)

(iv)

(v)

Artigo 9o A Diretoria indicar5 as pessoas

Associados Benem6ritos, ou como Associados

decidirS sobre tal aprovagSo,

5
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ParSgrafo 0nico Os Associados Fundadores, Titulares ou Efetivos tamb6m poderSo ser

considerados Associados Benem6ritos ou Associados Mantenedores, de

acordo com a sua forma de colaboragSo ao Instituto, mediante indicagSo

da Diretoria e aprovag6o do Conselho Deliberativo.

Artigo 10 S5o direitos dos Associados Fundadores e Titulares:

votar, ser votado e apresentar candidatos para exercer qualquer cargo do Instituto;

votar sobre quaisquer mat6rias, discutidas em Assembleia Geral;

participar de todos os eventos promovidos pelo Instituto;

apresentar ao Conselho Deliberativo ou i Diretoria sugestdes compat[veis com o objeto

social do Instituto;

apresentar mat6rias para discussSo em Assembleia Geral;

ter garantido acesso irrestrito aos documentos e informag6es relativos i prestagSo de
contas, bem como iqueles relacionados i gestSo do Instituto, os quais deverSo ser
publicados na [ntegra em sitio eletr6nico pr6prio; e

apresentar propostas de projetos e estrat6gias de atuagSo, com o objetivo de fomentar

as atividades do Instituto, obseruado seu objeto social.

gARTDCPJ 52?EE

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ParSgrafo 1o Ser5 assegurado aos Associados Fundadores e Tjtulares, em caso de

impugnagSo do seu direito de votar e ser votado para os cargos eletivos

do Instituto, o direito de defesa pr6via i Assembleia Geral, a qual decidi16

em inst6ncia final sobre o tema.

E direito exclusivo dos Associados Fundadores a indicagSo de novos

Associados, nos termos do artigo 8o.

Para os efeitos deste Estatuto s5o considerados Associados votantes, o

conjunto de Associados Fundadores acrescido dos Associados Titulares.

Par5grafo 20

Par5grafo 30

Aftigo 11 S5o direitos dos Associados Efetivos, Benem6ritos e Mantenedores:

(a) pafticipar de todos os eventos promovidos pelo Instituto;

6
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a



ggRIOIPJ 52

apresentar ao Conselho Deliberativo ou i Diretoria sugestdes compatlveis com o objeto
social do Instituto;

comparecer ds Assembleias Gerais, mas sem direito a proferir voto;

apresentar mat6rias para discussSo em Assembleia Geral;

ter garantido acesso irrestrito aos documentos e informagSes relativos i prestagSo de
contas, bem como iqueles relacionados i gestSo do Instituto, os quais dever5o ser
publicados na integra em s[tio eletr6nico pr6prio; e

apresentar propostas de projetos e estrat6gias de atuagSo, com o objetivo de fomentar

as atividades do Instituto, obseruado seu objeto social.

tFl ,irlb

a
(b)

(c)

(d)

(h)

(e)

Artigo 12 S5o deveres dos Associados:

(a) cooperar para que o Instituto atinja seu objeto social, comparecendo is Assembleias

Gerais sempre que posslvel;

cumprir e fazer cumprir este Estatuto;

respeitar as deliberagdes da Assembleia Geral, do Conselho Deliberativo, da Diretoria e

demais 6rg5os constituldos do Instituto; e

(d) efetuar, de acordo com sua disponibilidade, doag6es ao Instituto.

(b)

(c)

Par5grafo 1o.

Par5grafo 2o

E dever exclusivo dos Associados Mantenedores o

contri buigSo associativa.

O Conselho Deliberativo determinard anualmente a

pagamento e o valor da contribuigdo associativa a

Associados Mantenedores, nos termos do artigo 26,

Estatuto.

pagamento da

periodicidade do

ser paga pelos

alinea "1", deste

Attigo 13 O Associado que desejar desligar-se do Instituto deverS faz6-lo mediante o envio
de pedido por escrito, dirigido d Diretoria,

Attigo 14 O Associado poder5 ser exclu[do do quadro associativo do Instituto, por decis6o
fundamentada da Diretoria, em procedimento que assegure o direito a defesa, em viftude de
conduta ou procedimento n5o condizentes com os principios que nofteiam as atividades sociais.

7
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Par5grafo 1o O Associado excluido poderd apresentar, no prazo de (30) trinta dias

contados da ciOncia da decis6o, recurso administrativo ao Presidente do

Conselho Deliberativo, gu€ se incumbirS de convocar o Conselho

Deliberativo para decidir, em instSncia final, pela revisSo ou n6o da

exclusSo do Associado, nos termos deste Estatuto.

A exclusSo, caso confirmada, deve ser formalizada em ata de reuniSo do

Conselho Deliberativo que deve conter a exposigSo sum5ria dos motivos

que a determinaram.

Par5grafo 2o

Capitulo IV Das Assembleias Gerais

Artigo 15 A Assembleia Geral 6 o 6195o soberano do Instituto, sendo constitulda pelos

Associados em pleno exercicio de seus direitos.

Par5grafo 0nico TerSo direito a voto nas Assembleias Gerais os Associados Fundadores, e

Titulares, sendo assegurada a todos os demais Associados a possibilidade

de participar das mesmas, por6m sem direito a voto,

Aftigo 16 A Assembleia Geral reunir-se-5:

(a) ordinariamente, preferencialmente, at6 o m6s de abril de cada ano, mediante

convocagSo do Presidente do Conselho Deliberativo, para deliberar sobre os assuntos

previstos no aftigo 17 do presente Estatuto;

(b) extraordinariamente, mediante convocagSo do Presidente do Conselho Deliberativo, para

deliberar sobre os assuntos previstos no aftigo 18 do presente Estatuto.

Par5grafo 0nico O Presidente do Conselho Deliberativo dever5 publicar anualmente, em

sltio eletr6nico do Instituto, calend6rio das reuni6es ordinSrias da Assembleia Geral, bem como

disponibilizar, ap6s cada reuniSo, sua respectiva ata.

Artigo 17 Compete i Assembleia Geral Ordin5ria:

527S$'ts

(a) examinar e aprovar as propostas de programagSo anual do Instituto e do

anual, que dever5 contar obrigatoriamente com previsSo de receitas e

elaboradas pela Diretoria e previamente aprovadas pelo Conselho

orgamento

despesas,

,l
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(b)

(c)

examinar e aprovar o relat6rio anual de atividades, as demonstragdes financeiras e o
balango patrimonial do Instituto, relativos ao exerclcio anterior, elaborados pela Diretoria

e previamente submetidas i aprovagSo do Conselho Deliberativo, acompanhados de

parecer do Conselho Fiscal;

eleger os membros do Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal e seus

suplentes.

Aftigo 18 Compete i Assembleia Geral Extraordin5ria:

(a) destituir os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal e seus

suplentes, quando for o caso, observado o disposto no par5grafo 1o do aftigo 19 deste

Estatuto, sendo que, somente poderSo ser destitu[dos os membros do Conselho Fiscal e

seus respectivos suplentes de maneira justificada;

eleger substitutos para os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho

Fiscal, destituldos ou que se ausentarem definitivamente, obseruado o disposto neste

Estatuto;

deliberar sobre a compra, venda, permuta, transfer6ncia ou alienagSo por qualquer

forma, ou a hipoteca, penhor ou 6nus de qualquer esp6cie, de bens im6veis do Instituto;

proceder i alteragSo deste Estatuto, respeitando o disposto no par5grafo 1o do aftigo 19

deste Estatuto;

tomar as provid6ncias que julgar necessSrias para protegSo dos interesses do Instituto,

levando em conta os pareceres do Conselho Fiscal, quando instalado;

deliberar sobre a participag5o do Instituto em outras associag6es ou pessoas juridicas

que possuam objetivos id€nticos ou similares aos do Instituto;

estipular, se for o caso, o valor da remuneragSo dos dirigentes que atuarem

efetivamente na gestSo executiva e/ou daqueles que ao Instituto prestam servigos

especfficos, devendo ser observado, no entanto, o disposto no artigo 24 deste Estatuto;

deliberar a respeito da dissolugSo do Instituto, liquidagSo e destino de seu patrim6nio,

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

9
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decidir as matdrias a ela apresentadas pelo Conselho Deliberativo, pela
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0) fixar par6metros para concessSo de bolsas de estudos para atletas ndo profissionais e

estudantes,

Aftigo 19 As deliberag6es da Assembleia Geral serSo tomadas por voto da maioria dos

Associados Fundadores e Titulares presentes, observando o quanto disposto no Par6grafo 10,

abaixo, cabendo a cada qual um s6 voto.

Par5grafo 1o Para deliberar sobre a destituigSo dos membros do Conselho

Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal, bem como sobre a alteragSo do

Estatuto do Instituto e sua dissolugSo, 6 exigido o voto concorde de 213

(dois tergos) dos presentes i Assembleia Geral, especialmente

convocada para esse flm, n5o podendo ela deliberar, em primeira

convocagSo, sem a maioria absoluta dos Associados votantes, ou com

menos de 1/3 (um tergo) nas convocag6es seguintes.

As deliberagdes da Assembleia geral obrigam a todos os Associados,

ainda que ausentes, nos termos das disposig6es do presente Estatuto.

Em caso de empate nas deliberag6es da Assembleia Geral, caber5 o voto

de desempate ao Associado Fundador mais antigo, que estiver presente,

e na aus6ncia deste, ao Associado lltular mais antigo que estiver

presente. Para os efeitos deste parfigrafo, deflne-se a antiguidade dos

Associados Fundadores pela ordem de sua nomeagSo na Ata de

ConstituigSo do Instituto.

ParSgrafo 20

Par5grafo 3o

Aftigo 20 A Assembleia Geral serS convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo,

mediante edital afixado na sede do Instituto com antecedCncia minima de 7 (sete) dias ou em

jornal de grande circulagSo na Capital do Estado de S5o Paulo, No Edital de ConvocagSo dever6

constar a Ordem do Dia, Data e Hora de realizagSo da Assembleia Geral.

Par5grafo 10 A Assembleia Geral Ordindria ou Extraordindria incumbida de deliberar

sobre a eleigSo de membros do Conselho Deliberativo, Diretoria e/ou

Conselho Fiscal deverS ser convocada por edital publicado em jornal de

grande circulagSo na Capital do Estado de S5o Paulo, por tr6s vezes,

sendo que riltima publicagSo dever5 ocorrer com anteced6ncia mlnima de

7 (sete) dias.

).0
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Parigrafo 2o A Assembleia Geral poder5 igualmente ser convocada mediante solicitagSo

formulada por Ll5 (um quinto) dos Associados encaminhada ao

Presidente do Conselho Deliberativo, da qual conste a Ordem do Dia

sugerida. Recebida a solicitagSo, o Presidente do Conselho Deliberativo

dever5 providenciar a convocagSo, na forma prevista no caput ou

Par5grafo 1o deste aftigo, realizando-se a Assembleia Geral no prazo de

30 (trinta) dias.

A convocagSo prevista no caput deste aftigo poderd ser dispensada, com

exceg5o da regra prevista no Pardgrafo 1o deste artigo, na hip6tese de se

encontrarem presentes i Assembleia Geral a totalidade dos Associados

Fundadores e Titulares.

A Assembleia Geral ser5 instalada e presidida pelo Presidente do Conselho

Deliberativo oU, em sua ausOncia ou impedimento, pelo Associado

Fundador ou Titular que na ocasiSo for escolhido pela maioria dos

Associados votantes presentes. O presidente da Assembleia Geral

nomearS, dentre os presentes, um Secret5rio responsdvel pelo expediente

e pela redagSo da ata da reuniSo.

A Assembleia Geral OrdinSria ou Extraordin5ria incumbida de deliberar

sobre a eleigSo de membros do Conselho Deliberativo, Diretoria e/ou

Conselho Fiscal contar5 com sistema de recolhimento de votos imune a

fraude, bem como disponibilizar5 meios de acompanhamento da apuragSo

de votos pelos candidatos e pelos Associados votantes.

ParSgrafo 3o

ParSgrafo 4o

ParSgrafo 5o

Aftigo 21 Os Associados Fundadores e Titulares poderSo fazer-se representar na

Assembleia Geral por procurador, desde que haja mandato especlfico para tanto, depositado na

sede do Instituto, pelo menos 2 (dois) dias antes da data da Assembleia Geral.

alHU

E

Artigo 22 A Assembleia Geral instalar-se-5 em primeira

maioria dos Associados Fundadores e Titulares e, em segunda

minutos ap6s, com qualquer nfmero de presentes.

ll
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Capitulo V Da AdministragSo

Segdo I - Disposigdes Gerais

Attigo 23 O Instituto serd administrado por um Conselho Deliberativo e uma Diretoria,
observadas as disposigdes legais e as expressas neste Estatuto.

Attigo 24 O mandato dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria serS de 03

(tr6s) anos, podendo ser reeleitos, respeitando-se o disposto no Pardgrafo 2o do artigo 29 e
Par5grafo 2o do artigo 25 deste Estatuto.

Par5grafo 1o Independente da data da eleigSo, os respectivos mandatos terminarSo na

data da realizagSo da Assembleia Geral que examinar as contas relativas

ao riltimo exerc[cio de suas gestdes.

Os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria permanecerSo no

exercicio de seus cargos at6 a eleigSo e posse de seus sucessores, por um
per[odo de at6 120 (cento e vinte) dias,

E vedada a eleigSo, para quaisquer cargos eletivos do Instituto, do

c6njuge e parentes consanguineos ou afins, at6 o 2o (segundo) grau ou
por afinidade do Diretor Geral, que representa o cargo de dirigente
m5ximo do Instituto.

O processo de eleigSo dos membros do Conselho Deliberativo e da

Diretoria deverd ter concorrOncia de, no minimo, duas candidaturas por

cargo, podendo ser admitida candidatura rinica se ap6s a publicagSo de

edital de convocagSo da Assembleia Geral Ordin5ria ou Extraordindria,

incumbida do processo eleitoral, em jornal de grande circulagio na Capital

do Estado de S5o Paulo, por tr6s vezes, persistir a ausOncia de

interessados.

E vedada a remuneragSo de qualquer membro do Conselho Deliberativo e

da Diretoria.

A posse dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria far-se-5
mediante a assinatura do Termo de Posse.

E vedado aos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria o exerclcio

Par5grafo 2o

ParSgrafo 3o

Par6grafo 4o

Par5grafo 5o

ParSgrafo 6o

Par5grafo 7o

t2
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Segdo II - Conselho Deliberativo

Aftigo 25 O Conselho Deliberativo serd composto por at6 9 (nove) membros, Associados ou

n5o, todos residentes no Pa[s, eleitos pela Assembleia Geral, obseruadas as disposig6es do

presente Estatuto.

Par5grafo 10 O Conselho Deliberativo dever5 ser composto por, no mlnimo, 1 (um)

membro atleta - profissional, amador ou j5 afastado das atividades

espoftivas - o qual, al6m de exercer as demais fung6es junto ao 6rgdo,

poderS contribuir para as deliberag6es relacionadas aos assuntos

esportivos do Instituto,

A Assembleia Geral que eleger o Conselho Deliberativo designar5 entre os

seus membros um Presidente, sendo permitida uma 0nica recondugSo ao

cargo, respeitando o prazo de mandato disposto no artigo 24 deste

Estatuto.

Em caso de aus6ncia tempor6ria de qualquer dos conselheiros, assim

considerada aquela n5o superior a 90 (noventa) dias consecutivos, o

conselheiro ausente serd substituldo por qualquer um de seus pares,

escolhido pelo pr6prio Conselho Deliberativo, que acumular5 as fung6es e

o direito de voto do substituido.

Em caso de vaga ou impedimento permanente de algum membro do

Conselho Deliberativo, deverS ser imediatamente convocada Assembleia

Geral para proceder i eleigSo do substituto, que exercerS o cargo at6 o
t6rmino do mandato do substitufdo. Al6m dos casos de mofte ou

ren[rncia, considerar-se-5 vago o cargo do membro do Conselho

Deliberativo que, sem justa causa, deixar de exercer suas fung6es por 90

(noventa) dias consecutivos.

Compete ao Conselho Deliberativo:

ParSgrafo 2o

ParSgrafo 30

Par5grafo 4o

Artigo 25

zelar pela observdncia da lei e deste Estatuto;

zelar pelo cumprimento das deliberag6es tomadas nas Assembleias Gerais e nas suas

pr6prias reuni6es;

(c) elaborar as politicas gerais, estrat6gias e planos para a

Instituto;

13
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(e)

(r)
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fixar e orientar o desenvolvimento das atividades do Instituto;

difundir a missSo do Instituto em f6runs nacionais e internacionais;

superuisionar os neg6cios do Instituto e fiscalizar a gestSo dos diretores, visando seu

objeto, sendo-lhe permitido o acesso aos livros e pap6is do Instituto a qualquer tempo;

elaborar o Regimento Interno que definirS as tarefas e competOncias dos membros da

Diretoria;

emitir e aprovar instrug6es e regulamentos internos do Instituto que julgar 0teis ou

necess5rios, inclusive regulamentos de eventuais competig6es organizadas pelo Instituto;

deliberar, em inst6ncia flnal, sobre a destituigSo de qualquer Associado, em viftude de

conduta ou procedimento n5o condizentes com os princlpios que norteiam as atividades

sociais;

apreciar a proposta da Diretoria sobre a indicagSo de Associados Benem6ritos e
Associados Mantenedores;

aprovar a admissSo de Associados Titulares ou Efetivos, bem como a cumulagSo de tais

categorias com as de Benem6ritos ou Mantenedores;

determinar anualmente a periodicidade do pagamento e o valor da contribuigSo

associativa a ser paga pelos Associados Mantenedores;

aprovar a Proposta da Diretoria sobre a admissSo de Colaborador Volunt5rio;

examinar e aprovar o planejamento estrat6gico, as propostas de programagSo anual do

Instituto e do orgamento anual, que deverS contar obrigatoriamente com previsSo de

receitas e despesas, elaboradas pela Diretoria, para posterior submissSo ir Assembleia

Geral;

examinar e aprovar o relat6rio anual de atividades, as demonstragSes financeiras e o
balango patrimonial do Instituto, relativos ao exerc[cio anterior, elaborados pela

Diretoria, para posterior submissSo i Assembleia Geral;

(g)

(h)

(i)

0)

(k)

(t)

(m)

(n)

(o)

(p) estudar constantemente os documentos societ5rios do Instituto e propor i Assembleia

Geral alterag6es no Estatuto, se for o caso;

14
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(q)

(r)

apreciar e aprovar os relat6rios e pareceres elaborados pelo Conselho Fiscal;

decidir sobre a instalagSo e o encerramento de filiais, escrit5rios, ag6ncias e

representagSes; e

decidir sobre os casos omissos neste Estatuto,

Compete ao Conselho Deliberativo, al6m das atribuig6es supra fixadas,

adotar pr5ticas necess5rias e suflcientes a coibir a obtengSo, por qualquer

Associado, diretor ou conselheiro do Instituto, de forma individual ou

coletiva, de beneficios ou vantagens pessoais, em decorr6ncia de

participagSo no processo administrativo ou decis6rio do Instituto.

O Conselho Deliberativo poder6 criar Comit€s especfficos para o

desenvolvimento de projetos que atendam ao objeto social do Instituto.

Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:

(s)

Par5grafo 1o

ParSgrafo 20

Artlgo 27

(a)

(b)

(c)

convocar, instalar e presidir as Assembleias Gerais dos Associados;

instalar e presidir as reuni6es do Conselho Deliberativo;

cumprir e fazer cumprir o Estatuto, bem como as normas e diretrizes emanadas da

Assembleia Geral; e

desempenhar quaisquer atos que lhe sejam atribu[dos pela Assembleia Geral.(d)

Aftigo 28 O Conselho Deliberativo reunir-se-5 na sede social, sempre que convocado por

qualquer de seus membros, com anteced6ncia minima de72 (setenta e duas) horas, devendo a

convocagSo ser feita por escrito (cafta registrada ou protocolada, fax ou qualquer meio

eletr6nico, com confirmagSo expressa de recebimento pelos respectivos destinatSrios, ou por

notificagSo extrajudicial), enderegadas is partes nos enderegos indicados nos respectivos

termos de posse e estar acompanhada da ordem do dia dos trabalhos. As reunides somente

serSo instaladas e realizadas com a presenga da maioria de seus membros.

Par5grafo 1o

l5
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ParSgrafo 2o As reuniSes do Conselho Deliberativo serSo instaladas e presididas pelo

seu Presidente, ou, na sua aus6ncia, por um conselheiro indicado pelos

demais. As deliberag6es do Conselho Deliberativo serSo tomadas por

maioria de votos. Em caso de empate, o Presidente do Conselho

Deliberativo terS o voto de qualidade.

Segdo III - Diretoria

Attigo 29 A Diretoria serS constituida por at6 03 (tr6s) membros, Associados ou ndo, eleitos

pela Assembleia Geral, sendo 01 (um) Diretor Geral e 02 (dois) diretores sem designagdo

especifica, todos residentes no pa[s, obseruadas as disposig6es do presente Estatuto.

Par6grafo 1o E vedada a eleigSo para os cargos de Diretoria do Instituto de pessoas que

exergam cargos, empregos ou fung6es p(blicas junto aos 6rg5os do Poder

P0blico.

Ao Diretor Geral ser6 permitida uma 0nica recondugSo ao cargo,

observado o prazo de mandato estabelecido no caput do aftigo 24 deste

Estatuto.

Par5grafo 2o

Aftigo 30 Compete i Diretoria a administragSo dos neg6cios do Instituto em geral e a

prStica, para tanto, de todos os atos necessSrios ou convenientes, ressalvados aqueles para os

quais seja, por lei ou pelo presente Estatuto, atribu[dos a compet€ncia ao Conselho Deliberativo

ou d Assembleia Geral. Seus poderes incluem, entre outros, os suficientes para:

(a) assegurar a observ6ncia da lei e deste Estatuto e cumprir as deliberag6es aprovadas em

Assembleia Geral e/ou ReuniSo do Conselho Deliberativo e/ou nas suas pr6prias

reuni6es;

administrar, gerir e superintender os bens e os neg6cios do Instituto, zelando pelos seus

interesses;

distribuir, entre seus membros, as fung6es da administragSo do Instituto;

elaborar o planejamento estrat6gico, as propostas de programagSo anual do Instituto e
do orgamento anual, que deverd contar obrigatoriamente com previsSo de receitas e

despesas;

elaborar o relat6rio anual de atividades, as demonstragdes fi
patrimonial do Instituto, relativos ao exerc[cio anterior;

t6
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indicar novos Associados ao Conselho Deliberativo, bem como a cumulagSo da categoria

de Associados Fundadores, Titulares e Efetivos, com Benem6ritos ou Mantenedores;

propor ao Conselho Deliberativo a admissSo de Colaborador VoluntSrio;

deliberar sobre a destituigSo de qualquer Associado, em virtude de conduta ou

procedimento n5o condizentes com os principios que nofteiam as atividades sociais;

contratar equipe profissional de apoio para as operag6es do Instituto;

deliberar sobre a remuneragSo daqueles que prestam servigos especificos ao Instituto,

obseruando-se as disposig6es legais e estatut5rias aplic5veis, a situagSo financeira do

Instituto e a remunerag5o m6dia praticada no mercado local para fungdes semelhantes;

representar o Instituto ativa ou passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante

terceiros, 6rg5os priblicos ou autoridade federal, estadual ou municipal, bem como

perante agCncias governamentais, sociedades de economia mista e entidades

paraestatais;

realizar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que envolvam obrigagSo ou

responsabilidade do Instituto, tais como transag6es financeiras, contratos ou escrituras

de qualquer esp6cie, cheques, ordens de compra, letras de c6mbio, ordens bancdrias,

instrumentos de dilvida em geral, bem como qualquer outro ato necess5rio a

administragSo das contas banc5rias; e

conceder bolsas de estudos para atletas ndo profissionais e estudantes, observados os

parimetros flxados pela Assembleia Geral.

ParSgrafo 1o As demais tarefas e compet6ncia dos membros da Diretoria serSo

definidas em Regimento Interno a ser elaborado pelo Conselho

Deliberativo.

ParSgrafo 2o A gestSo administrativa da Diretoria adotard pr5ticas necess5rias e

suficientes a coibir a obtengSo, de forma individual ou coletiva, de

beneflcios ou vantagens pessoais, em decorrOncia da pafticipagSo no

t7
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0)

(k)

(t)

(m)
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Artigo 31 O Diretor Geral, na primeira reuniSo de Diretoria ap6s a posse, determinar5 a

ordem e a forma em que ser5 substituido em suas aus6ncias ou impedimentos tempor5rios

pelos demais diretores.

Par5grafo 10 Sem preju[zo do disposto no caput deste aftigo, em caso de aus6ncia

tempor5ria de qualquer dos demais diretores, com excegSo do Diretor

Geral, assim considerada aquela n5o superior a 90 (noventa) dias

consecutivos, o diretor ausente serd substitu[do por um diretor escolhido

pela pr6pria Diretoria, que acumularS as fung6es e o direito de voto do

substitu[do,

Em caso de vaga ou impedimento permanente de algum membro da

Diretoria, deverS ser imediatamente convocada Assembleia Geral para

proceder i eleigSo do substituto, que exercer5 o cargo at6 o t6rmino do

mandato do substituldo. Al6m dos casos de mofte ou ren[ncia,

considerar-se-5 vago o cargo do membro da Diretoria que, sem justa

causa, deixar de exercer suas fung6es por 90 (noventa) dias consecutivos.

Par5grafo 2o

Artigo 32 A Diretoria reunir-se-5 sempre que necess5rio, mas pelo menos 01 (uma) vez por

m6s, na sede social, em reuniSo convocada e presidida pelo Diretor Geral, com anteced6ncia

mlnima de 72 (setenta e duas) horas, devendo a convocagSo ser feita por escrito (cafta

registrada, protocolada ou fax com conflrmagSo expressa de recebimento pelos respectivos

destinat5rios ou por notificagSo extrajudicial), ou por qualquer meio eletr6nico, enderegadas is
paftes nos enderegos indicados nos respectivos termos de posse e estar acompanhada da

ordem do dia dos trabalhos. As reuni6es somente ser6o instaladas e realizadas com a presenga

da maioria de seus membros.

Par5grafo 1o Independentemente da convocagSo prevista neste aftigo, serSo v5lidas as

reuni6es da Diretoria que contarem com a presenga da totalidade de seus

membros.

As deliberag6es da Diretoria serSo tomadas por maioria de votos, cabendo

ao Diretor Geral, o voto de desempate.

Par5grafo 2o

Aftigo 33 O Instituto considerar-se-5 obrigado, em ju[zo ou fora dele, quando

representado:

(a) conjuntamente sempre por 2 (dois) diretores;
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(b)

(c)

conjuntamente por qualquer diretor e um procurador, desde que investido de especiais e

expressos poderes; ou

conjuntamente por 2 (dois) procuradores, desde que investidos de especiais e expressos
poderes.

Par5grafo Unico A compra, venda, permuta, transferCncia ou alienagSo por qualquer

forma, ou a hipoteca, penhor ou 6nus de qualquer esp6cie, de bens

im6veis do Instituto, dependem de pr6via autorizagSo e aprovagSo da

Assembleia Geral.

Artigo 34 As procurag6es serSo sempre outorgadas em nome do Instituto pelo Diretor Geral

em conjunto com qualquer um dos diretores, devendo especificar os poderes conferidos e, com

excegSo daquelas para fins judiciais, terSo um periodo de validade limitado ao m5ximo de 2
(dois) anos.

Attigo 35 S5o expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relagSo ao Instituto,
os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcion5rio que envolvam o Instituto em obrigagdes

relativas a neg6cios ou operag6es estranhas ao objeto social, tais como fiangas, avais, endossos

ou quaisquer garantias em favor de terceiros.

Capitulo VI Do Conselho Fisca!

Attigo 36 O Instituto terS um Conselho Fiscal, independente e aut6nomo em relagSo aos

demais 6rg5os da administragSo, a ser integrado por 3 (tr6s) membros efetivos e igual n0mero

de suplentes, com mandato de 03 (tr6s) anos, todos eleitos em Assembleia Geral.

Par5grafo 1o O Conselho Fiscal serd formado, preferencialmente por pessoas com

formagSo na Srea contSbil, financeira ou administrativa, ou ainda que

possuam experiCncia na Srea de Ci6ncias ContSbeis, Economia ou

AdministragSo de Empresas, sendo vedada a eleigSo de membros dos

6rg5os de administragSo do Instituto para integrar o Conselho Fiscal.

Os membros do Conselho Fiscal somente poderSo ser destitu[dos pela

Assembleia Geral caso seja verificada a existCncia de conduta que viole a

lei ou este Estatuto, ou que n5o seja condizente com os principios que

norteiam as atividades sociais do Institul:o. 
a

Par5grafo 20

t9
SP - 25962080v3

\ ,'-'
h! \\--

/\Y



gsftTDIPJ 52?S*:.
ljt

ParSgrafo 3o No caso de vac6ncia de integrante do Conselho Fiscal e respectivo

suplente, a Assembleia Geral reunir-se-5 no prazo mdximo de 30 (trinta)

dias ap6s a vac6ncia, para eleger o novo integrante, que entSo

permanecerd no cargo at6 o flm do mandato do membro substituldo.

Par5grafo 4o Terminado o mandato, os membros do Conselho Fiscal permanecerSo em

seus cargos at6 a eleigSo e posse de seus substitutos, por um periodo de

at6 120 (cento e vinte) dias.

ParSgrafo 50 O Conselho Fiscal poderS adotar Regimento pr6prio que regule seu

funcionamento.

Par5grafo 6o E vedada a remuneragSo de qualquer membro, efetivo ou suplente, do

Conselho Fiscal.

Par5grafo 7o E vedado aos membros do Conselho Fiscal o exercicio de cargo ou fungSo

em entidade de administragSo do despofto.

Aftigo 37 Compete ao Conselho Fiscal:

(a) fiscalizar os atos do Conselho Deliberativo e da Diretoria e verificar o cumprimento de

seus deveres legais e estatut5rios;

(b) opinar sobre os livros de escrituragio, balangos patrimoniais, demonstragdes financeiras

e relat6rios de desempenho financeiro e cont5bil e sobre as operagdes patrimoniais

realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores do Instituto;

(c) requisitar i Diretoria, a qualquer tempo, documentagSo comprobat6ria das operag6es

econ6mico-fi nanceiras realizadas pelo Instituto;

(d) zelar pela observSncia dos princlpios fundamentais de contabilidade e das Normas

Brasileiras de Contabilidade, na prestag6o de contas e atos correlatos do Instituto, nos

termos da Lei no.9.790199;

(e) emitir parecer, sempre que solicitado pela Assembleia Geral, pelo Conselho Deliberativo e
pela Diretoria, sobre assuntos financeiros de interesse do Instituto;

(0 recomendar a contratagSo de auditores externos independentes, quando julgar
necessdrio;

(g) acompanhar o trabalho dos auditores externos independentes contratados; e
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(h) apresentar i Assembleia Geral quaisquer outras mat6rias que entenda necessSrias.

Artigo 38 O Conselho Fiscal reunir-se-5 ordinariamente uma vez ao ano, e reuni6es

extraordindrias poderSo ser realizadas sempre que convocadas por qualquer membro do

Conselho Fiscal, pelo Conselho Deliberativo ou pela Diretoria, conforme estabelecido em

Regimento pr6prio.

Capitulo VII Do Exercicio Social e Das Demonstrag6es Financeiras

Aftigo 39 O exerc[cio social terd inicio em 1o de janeiro e encerrar-se-5 em 31 de dezembro

de cada ano.

Artigo 40 Ao fim de cada exercicio serS levantado o relat6rio anual de atividades, as

demonstrag6es financeiras e o balango patrimonial do Instituto, preparados pela Diretoria,

referente is atividades desempenhadas pelo Instituto, bem como is import6ncias recebidas e

despendidas pelo Instituto no decorrer do exerclcio, a serem submetidos d apreciagSo do

Conselho Deliberativo e aprovagSo da Assembleia Geral.

Parigrafo 10 As demonstragdes financeiras e o balango patrimonial do Instituto deverSo

ser submetidos i apreciagSo do Conselho Fiscal.

Na prestagSo de contas do Instituto serSo observados os principios

fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade.

SerS dada publicidade ao relat6rio das atividades e das demonstrag6es

financeiras do Instituto, que serSo publicados na [ntegra no sitio eletrOnico

do Instituto ap6s o encerramento de cada exerc[cio fiscal, incluindo-se as

certid6es negativas de d6bitos junto i Receita Federal do Brasil e FGTS,

de forma que estarSo i disposigSo para exame de qualquer cidadSo.

Serd realizada auditoria, inclusive por auditores externos independentes se

for o caso, da aplicagSo dos eventuais recursos objeto de Termo de

Parceria com o Poder P[blico.

A prestagSo de contas de todos os recursos e bens de origem pfblica

recebidos pelo Instituto ser5 feita conforme determina o par5grafo [nico
do aftigo 70 da ConstituigSo Federal.

Par5grafo 20

Parigrafo 3o

Par5grafo 40

Par5grafo 5o
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Par5grafo 6o O Instituto adotard instrumentos de controle social e de transpar6ncia na

gestSo de recursos, e de fiscalizagSo interna e externa, para permitir o

acompanhamento, pelo priblico em geral, da gestSo de recursos priblicos

pelo Instituto, de acordo com as determinag6es do Conselho Deliberativo.

O Instituto terd Ouvidoria, encarregada de receber, processar e responder

as solicitag6es do priblico em geral relacionadas is suas atividades,

conforme procedimento estabelecido em Regimento pr6prio. O

respons5vel pela Ouvidoria ser6 escolhido pelo Conselho Deliberativo,

dentre o quadro de empregados do Instituto.

Par5grafo 7o

Aftigo 41 Os recursos do Instituto serSo integralmente aplicados no Pa[s, na consecugSo e

no desenvolvimento de suas finalidades sociais.

Par5grafo 0nico O Instituto manterS escrituragSo completa de suas receitas e despesas em

livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidio.

Aftigo 42 O Instituto n5o distribui dividendos de esp6cie alguma, nem qualquer parcela de

seu patrimdnio, a titulo de lucro ou pafticipag5o nos resultados, a seus administradores,

conselheiros, mantenedores ou Associados, sendo vedada, ainda, a concessSo de quaisquer

vantagens, sob qualquer forma ou pretexto.

Capitulo VIII Da Politica De Conflito De Interesses

Artigo 43 Os Associados do Instituto, os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria e

do Conselho Fiscal devem informar ao Conselho Deliberativo sobre a existOncia de interesses

financeiros pr6prios em quaisquer entidades com as quais saibam ou tenham razSo para saber

que o Instituto mant6m transag6es ou parcerias ou esteja negociando transag6es ou parcerias.

Interesses flnanceiros incluem qualquer relacionamento direto ou indireto, por neg6cios,

investimentos ou lagos familiares, como propriedade de fato ou potencial ou participag6es

societ6rias e compensag6es.

Par5grafo 10 Os Associados do Instituto, os membros do Conselho Deliberativo, da

Diretoria e do Conselho Fiscal devem ainda informar ao Conselho

Deliberativo sobre a existEncia de qualquer dever de fldelidade com

pessoas flsicas ou jur[dicas que ndo o Instituto e que possam

comprometer a sua habilidade de juizo independente e de agir no melhor

interesse do Instituto.
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Par5grafo 20 O fato dos Associados do Instituto, dos membros do Conselho

Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal ocuparem cargos

estatut5rios em outras instituig6es sem fins econ6micos que obtenham ou

pretendam obter financiamento de instituig6es priblicas ou privadas com

as quais o Instituto tamb6m obtenha ou pleiteie financiamento n5o deve,
por si s6, ser considerado conflito de interesses.

Attigo 44 Se o Conselho Deliberativo decidir que existe conflito de interesses, deve se

assegurar que o Associado e o membro do Conselho Deliberativo, da Diretoria, e/ou do

Conselho Fiscal em questSo ndo pafticipe da decisSo final sobre a transagSo. O Conselho

Deliberativo pode ainda aprovar a transagSo ou uma alternativa i transagSo, se considerar que

esta riltima:

6 do interesse do Instituto e em seu beneflcio;

6 justa e razodvel para o Instituto;

6 a mais vantajosa transagSo que o Instituto pode obter com esforgos razo5veis ante as

ci rcunst6 ncias determi nadas.

Aftigo 45 Os Associados do Instituto, os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria e

do Conselho Fiscal n5o devem fazer uso politico de sua posigSo no Instituto, e devem divulgar
ao Conselho Deliberativo qualquer interesse pol[tico que possa comprometer sua atuagSo no
Instituto e sua capacidade de exercer julzo independente e agir no melhor interesse do
Instituto.

Attigo 45 Se um Associado do Instituto, membro do Conselho Deliberativo, da Diretoria ou
do Conselho Fiscal violar esta politica de conflito de interesses, o Conselho Deliberativo, para

proteger os interesses do Instituto, poderd tomar as medidas disciplinares adequadas contra a
pessoa em questSo, Tal medida pode incluir advert6ncia formal, cancelamento da transagSo que
gerou o conflito de interesses, suspensSo ou destituigSo de empregados ou membros do
Instituto, observadas as regras deste Estatuto.

Capitulo tx Das Disposig6es Gerais

Attigo 47 O Instituto ser5 dissolvido quando se tornar imposs[vel a continuagSo de suas
atividades, de acordo com decis5o da Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim,
a qual, al6m de indicar o modo pelo qual se far5 a liquidagSo, deverd nomear o liquidante que
funcionar5 at6 a extingSo do Instituto.
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Attigo 48 Em caso de incorporag6o, fus5o, cisSo ou dissolugSo do Instituto, seu patrim6nio

liquido ser5 destinado a outra instituigSo que, preferencialmente, tenha objeto social id6ntico

e/ou semelhante ao do Instituto.

Artigo 49 Ressalvados os atos praticados com violagSo da lei ou deste Estatuto, os

membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria, do Conselho Fiscal e os Associados n5o

respondem pessoalmente pelas obrigag6es ou compromissos assumidos pelo Instituto.

Aftigo 50 Os casos omissos serSo decididos pelo Conselho Deliberativo.

S5o Paulo, 19 de agosto de 2019.
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MARIA HELOISA DE OLIVEIRA MOREL

Diretora Geral
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PAULA FERMZ VIANNA DE CARVALHO

Rcconhcgo por rcmclhrngr
SIr,VIIA BOBII gUIO,'
oLrwlnt ronu..

...1r.
Slo Prulo, 30 dc rotrilo dt 2019
Em
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