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ESTATUTO SOCIAL
INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ
CNPJ n0 03.205.76910001-34
CAPÍTULO 1
DO INSTITUTO
Art. V - O Instituto Criança Cidadã, doravante denominado Instituto, é uma associação civil
de direito privado de fins não econômicos e sem fins lucrativos, com finalidade assistencial,
educacional, esportiva e cultural.
Art. 21- O Instituto se regerá por este Estatuto, pelo artigo 53 e seguintes da Lei n°
10.406/2002, pelos princípios e normas que regem a política nacional de assistência social e
da educação, demais leis pertinentes à sua finalidade e pelos regulamentos, instruções,
planos de ações e demais atos que forem aprovados pelos órgãos competentes de sua
administração, de forma a atender a missão de investir na formação de futuras gerações,
promovendo a educação, a cultura e a assistência social à criança e ao adolescente,
garantindo o exercício de sua cidadania e propiciando o desenvolvimento comunitário e
ainda, às seguintes finalidades primordiais:
1.

II.
III.

IV.

V.

VI.

desenvolver programas assistenciais, educacionais, culturais e esportivos,
prioritariamente voltados para o atendimento de crianças e adolescentes
pertencentes a famílias de baixa renda;
desenvolver nas e com as comunidades o sentido da solidariedade humana
através de participação na solução de seus problemas sociais;
integrar esforços empresariais e pessoais, governamentais e não
governamentais, para oferecer projetos socioeducativos adequados e de
qualidade;
propor uma prática educativa socioconstrutivista interacionista, adequada às
necessidades sociais, esportivas e culturais das crianças e adolescentes,
garantindo a formação dos sensos crítico e participativo;
aplicar a prática educativa fundamentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
que foram concretizados com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei Federal - 9394, de 20 de dezembro de 1996)
priorizar a atuação do Instituto junto às comunidades, nas áreas e/ou atividades
de:
EDUCAÇÃO INFANTIL - promover atendimentos a crianças de 1 a 5 anos e 11
meses, tendo como diretrizes oferecer um espaço de relações múltiplas e
variadas entre crianças e adultos, possibilitando às mesmas enfrentarem
constantemente diferentes experiências e situações desafiadoras, contribuindo
para a construção de sua identidade, autonomia, autoestima e socialização,
ampliando o seu universo cultural.
ARTE, EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA - garantir atendimentos a partir de
5 (cinco) e até 18 (dezoito) anos completos, oferecendo à criança e ao
adolescente a oportunidade de passar o período complementar à escola,
participando de atividades socioedu cativas, esportivas e culturais, que
possibilitem o crescimento, o aprendizado e, principalmente, a convivência em
grupo, dando-lhes o direito de resgatar sua cidadania.
ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO - realizar atendimentos de jovens e adultos
a partir de 15 (quinze) anos completos, com oficinas e atividades voltadas à
socialização e formação integral do participante, promovendo reflexões acerca do
conhecimento do trabalho, sua organização social, evolução e mecanismos.

complemento às
atividades
realizar,
em
APOIO COMUNITÁRIO
socioeducativas priorizadas, ações no âmbito da assistência social, atendendo a família da
criança e adolescente usuário e também a comunidade em geral.
VII.
VIII.
IX.

formar a criança e o adolescente e promover apoio e orientação à família e comunidade;
revisar, atualizar e aprimorar continuamente o processo pedagógico;
Promover o bem-estar da comunidade atendida, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 30 - São Políticas Gerais do Instituto:

1.

II.

III.

IV.

V.
VI.

prioridade aos programas educacionais, sociais, esportivos e culturais para o
atendimento de crianças e adolescentes pertencentes a famílias de baixa renda,
voltados às necessidades das comunidades, segundo as políticas, objetivos e
prioridades definidas pelo Conselho de Mantenedores;
destinação correspondente a 10% (dez por cento) de seu potencial de atendimento, aos
filhos de empregados dos associados mantenedores (fundadores e efetivos) e do próprio
Instituto, desde que cumprido os requisitos do Inciso 1 do Art. 20 do Estatuto, respeitadas
as normas e regulamentos para tal finalidade, bem como a relação de proporcionalidade
determinada pelo número de empregados lotados em cada associado e Instituto, em
relação a capacidade de atendimento em cada área do Instituto.
participação voluntária
Incentivo à
dos
empregados dos
associados
mantenedores (fundadores e efetivos), no desenvolvimento dos programas, na condição
de membros colaboradores;
Estabelecimento de
parcerias
com entidades
governamentais
e
não governamentais, nacionais
estrangeiras, que
e
possam
colaborar
no desenvolvimento das atividades;
Fiscalização permanente sobre os custos, benefícios e resultados dos programas;
Manutenção de padrão de excelência no desenvolvimento dos projetos socioeducativos,
buscando a certificação e o reconhecimento de organismos nacionais e internacionais,
de educação e assistência social.

f

Art. 41 - O Instituto poderá operar em qualquer uma das seguintes modalidades:

1.

II.
III.
IV.

firmar convênios, termos de fomento e de colaboração, acordos de cooperação e
instrumentos de parceria congêneres com entidades públicas e privadas, nacionais e
estrangeiras, para a cobertura técnica, financeira ou gerencial de suas atividades;
formar parcerias com a finalidade de oferecer ou receber tecnologias educacionais ou
de gerenciamento com quaisquer entidades;
desenvolver campanhas comunitárias com a participação ativa dos membros
colaboradores;
prestar serviços no seu campo de atuação, seja para atender suas finalidades
estatutárias, seja para obter receitas para o atendimento de suas finalidades
estatutárias, devendo a remuneração auferida ser totalmente revertida para o
cumprimento de sua missão.

Art. 50 - O Instituto não participará de campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob

quaisquer meios ou formas, e em suas atividades respeitará os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.
Art. 61 - O Instituto tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dona

Ana Pimentel, n° 143, Agua Branca, CEP 05002-040, podendo criar filiais em qualquer localidade
do Estado de São Paulo, por determinação do Conselho de Mantenedores.

\\

qualquer localidade do Estado de São Paulo, por determinação do Conselho de
Mantenedores.
Art. 70 -

o Instituto tem prazo indeterminado de duração.
CAPÍTULO II
DOS ASSOCIADOS E MEMBROS COLABORADORES DO INSTITUTO
Seção 1
Dos Associados

Art. 80 - O Instituto é composto pelos associados mantenedores-fundadores e os associados
mantenedores-efetivos.
Art. 90 - São associados mantenedores do Instituto as pessoas físicas ou jurídicas,
brasileiras ou estrangeiras, residentes e domiciliadas no Brasil ou no exterior que
contribuam para a consecução dos objetivos sociais, admitidas mediante a aprovação da
maioria absoluta do Conselho de Mantenedores.
Parágrafo 10 São considerados associados mantenedores-fundadores as empresas que
assinaram o ato constitutivo da fundação do Instituto, a saber: Companhia Energética de
São Paulo, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, Companhia de
Geração de Energia Elétrica Tietê, Companhia de Geração de Energia Elétrica
Paranapanema.
Parágrafo 20 São considerados associados mantenedores-efetivos as empresas e pessoas
físicas admitidas posteriormente.
Parágrafo 30 O associado pessoa jurídica credenciará até duas pessoas físicas, titular e
suplente, para representá-lo e votar nas Assembleias Gerais.
Seção II
Dos direitos e deveres dos associados
Art. 10 - São direitos dos associados:
1.
II.
III.

Participar das Assembleias Gerais e deliberar sobre assuntos que tenham sido
submetidos a este órgão;
Votar e ser votado para os cargos eletivos do Instituto;
Requerer ao presidente do Conselho de Mantenedores convocação de
Assembleia Geral ou reunião do Conselho de Mantenedores ou fazê-la,
diretamente, juntamente com 1/5 (um quinto) dos associados

Art. 11 - São deveres dos associados:

II.
III.

Cumprir as normas estatutárias bem como as decisões da Assembleia Geral;
Desenvolver com empenho e probidade os cargos para os quais forem eleitos,
assim como as funções que lhes forem atribuídas;
Pagar com pontualidade as contribuições financeiras que o Instituto venha a fixar
para todos os associados.
Seção III
Da demissão e exclusão dos associados

Art. 12 - O associado mantenedor (fundador e efetivo) que não tiver mais interesse em fazer
parte do quadro social encaminhará seu pedido de demissão ao Presidente do Conselho de
Mantenedores.
Art. 13 - O associado que incorrer em justa causa poderá sofrer o desligamento compulsório
(exclusão), considerando-se justa causa:
1.
Descumprimento dos deveres de associado;
A obtenção de vantagens ou benefícios pessoais em razão da condição de
associado ou de conselheiro eleito;
III.
O descumprimento das normas estatutárias e das decisões da Assembleia Geral;
IV.
A prática de condutas que possam comprometer a reputação ou o patrimônio do
Instituto;
V.
Quaisquer outros motivos graves, segundo avaliação do Conselho de
Mantenedores.
Parágrafo único - O desligamento compulsório do associado dependerá da aprovação
fundamentada da maioria absoluta do Conselho de Mantenedores, após a apresentação da
defesa escrita do associado, no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação da falta
cometida e do propósito de exclusão. A decisão de desligamento compulsório estará sujeita
a recurso para a Assembleia Geral, no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação
da decisão do Conselho de Mantenedores.
Seção IV
Dos membros colaboradores
Art. 14 - O Instituto poderá contar com o apoio dos membros colaboradores, considerados
como tais as pessoas físicas integrantes do quadro de empregados dos Associados
Mantenedores, na qualidade de empregados ativos ou aposentados, ou terceiros, que
identificando-se com os princípios e valores reconhecidos pelo Instituto, colaborem
voluntariamente financeira ou profissionalmente para a consecução dos seus objetivos
sociais.
CAPITULO III
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS
•1'

Art. 15 - O patrimônio do Instituto é autônomo, livre e desvinculado de qualquer outro órgão.
ou entidade, sendo ele constituído por:
A dotação patrimonial inicial que lhe foi conferida pelos associados
mantenedores-fundadores;
II Bens móveis e imóveis, títulos, valores e direito pertencentes ou que venham a
pertencer ao Instituto;
Parágrafo único - Constituem receitas do Instituto:
- Contribuições dos associados mantenedores e membros colaboradores;
II - Doações, legados, auxílios, direitos ou créditos e outras aquisições proporcionadas
por quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, públicas e privadas, nacionais e
estrangeiras;
III - Rendimentos produzidos por todos os seus bens e direitos;
IV - Receitas de aplicações dos recursos/investimentos;
V - Receitas decorrentes da prestação de serviços e da venda e/ou locação de bens;
VI - Receitas de patrocinadores de eventos e projetos promovidos pelo Instituto;
VII Subvenções dos poderes públicos federal, estadual e municipal;
VIII - Quaisquer outras receitas decorrentes de atos lícitos e compatíveis com a
finalidade do Instituto e com este Estatuto Social.

Art. 16 - As receitas do Instituto serão integralmente aplicadas no país para a consecução e
desenvolvimento de seus objetivos sociais, de forma imediata ou por meio da constituição
de fundo patrimonial ou fundo de reserva, sendo vedada a distribuição entre os seus
associados, membros colaboradores, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou
terceiros, de eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades.
Parágrafo 10 Não configura distribuição de lucros, bonificações ou vantagens o reembolso
das despesas efetuadas pelos conselheiros, dirigentes, associados e membros
colaboradores, no desenvolvimento das atividades próprias de seus cargos e funções.
Parágrafo 20 Todas as doações e subvenções recebidas pelo Instituto serão aplicadas nas
finalidades a que estejam vinculadas.
Parágrafo 30 O Instituto e seus bens não constituem patrimônio exclusivo de um grupo
determinado de indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter de
assistência social.
CAPITULO IV
DO ORÇAMENTO E PLANOS DE CUSTEIO
Art. 17 - O orçamento e os Planos de Custeio do Instituto serão aprovados anualmente pelo
Conselho de Mantenedores, antes do início do exercício fiscal.
Parágrafo Único - Os planos de custeio aprovados de acordo com o disposto neste artigo
serão revistos sempre que ocorrerem eventos posteriores que assim o justifiquem.
Art. 18 - As despesas do Instituto devem guardar estreita e específica relação com sua
finalidade e devem estar de acordo com o programa orçamentário aprovado.
CAPÍTULO v
DO EXERCÍCIO FISCAL E DAS CONTAS
Art. 19 - O exercício fiscal terá início em 10 de janeiro e término em 31 de dezembro de cada
ano. Ao final de cada exercício, será elaborado o balanço geral e preparado o relatório da
Diretoria Executiva referente ao período, relacionando as receitas e despesas verificadas e
as atividades realizadas, para apreciação e aprovação do Conselho de Mantenedores.
Art. 20 - Para a realização de planos cuja execução possa exceder um exercício, as
despesas previstas serão aprovadas globalmente, consignando-se nos orçamentos
seguintes as respectivas previsões.
Art. 21 - Durante o exercício financeiro, por proposta da Diretoria Executiva, poderão ser
autorizados pelo Conselho de Mantenedores créditos adicionais, desde que os interesses do
Instituto o exijam.
Art. 22 - A escrituração do Instituto será feita de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
CAPITULO VI
DO PESSOAL
Art. 23 - Os empregados do Instituto estarão sujeitos à legislação trabalhista e
previdenciária vigente, com tabela de remuneração aprovada pelo Conselho de
Mantenedores.

Art. 24 - O Instituto poderá contar em seus quadros com empregados cedidos pelos
Associados Mantenedores.
Art. 25 - Poderá o Instituto contratar pessoas físicas ou jurídicas para execução de serviços
especializados.
CAPÍTULO VII
DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
Art. 26 - São responsáveis pela administração e fiscalização do Instituto:
Assembleia Geral;
I.
II.
Conselho de Mantenedores;
III. Conselho Fiscal;
IV. Diretoria Executiva.
Seção 1
Disposições gerais
Art. 27 - A eleição e a destituição dos membros dos órgãos referidos no artigo anterior
caberão à Assembleia Geral, respeitado o quorum abaixo:
(a)
Eleição de conselheiros e diretores: aprovação da maioria simples dos presentes
à Assembleia Geral, não podendo esta deliberar sem a presença de pelo menos
1/3 dos associados.
(b)
Destituição de conselheiros e diretores: aprovação de 2/3 dos presentes à
Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, não podendo esta
deliberar a respeito sem a presença da maioria absoluta dos associados, em
primeira convocação, ou de 1/3 de seus membros, nas convocações seguintes.
Parágrafo 10 Os eleitos tomarão posse mediante assinatura da ata de eleição ou de termo
de posse (individual ou coletivo).
Parágrafo 20 Os conselheiros e diretores poderão renunciar aos cargos a qualquer tempo,
mediante comunicado escrito dirigido ao Conselho de Mantenedores.
Parágrafo 30 A destituição de conselheiros e diretores dependerá da ocorrência de motivo
grave, em processo que assegure o contraditório e a ampla defesa. Reputa-se motivo grave,
exemplificativamente:
(a)
ausência injustificada a 2 (duas) reuniões consecutivas;
(b)
falta de zelo, preparo ou dedicação para com o cargo;
(c)
prática de atos lesivos à reputação ou ao patrimônio do Instituto;
Parágrafo 40 Em caso de renúncia ou destituição, a Assembleia Geral elegerá o conselheiro
ou diretor substituto para completar o mandato do substituído.
Parágrafo 50. Embora findo o mandato, os membros do Conselho de Mantenedores, do
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva permanecerão no exercício do cargo até a posse
dos sucessores, por um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 28 - Os associados, conselheiros e diretores não serão responsáveis solidários ou
subsidiários pelas obrigações que contraírem ou forem contraídas em nome do Instituto em
virtude de ato regular de gestão, respondendo, porém, civil e penalmente, em caso de
fraude ou de violação dolosa da lei ou deste Estatuto.
Art. 29 - São vedadas relações financeiras e ou comerciais entre o Instituto e empresas
privadas nas quais qualquer Diretor ou Conselheiro do Instituto atue ou participe como

diretor gerente, sócio quotista, acionista majoritário, empregado ou procurador, não se
aplicando estas disposições às relações financeiras e ou comerciais entre o Instituto e os
Associados Mantenedores (fundadores e efetivos), desde que elas sejam firmadas para
atender interesses do Instituto.

Art. 30 É vedada a remuneração direta ou indireta, pelo Instituito, de qualquer associado,
membro do Conselho de Mantenedores, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva.
-

Seção II
Da Assembleia Geral

'

Art. 31 - A Assembleia Geral é órgão composto por todos os associados, cabendo-lhe:
'
eleger e destituir os membros do Conselho de Mantenedores, do Conselho Fiscal
e da Diretoria Executiva;
II
aprovar as modificações estatutárias;
III
deliberar sobre a dissolução do Instituto;
IV apreciar o relatório de atividades e a prestação de contas anual.
-

-

Art. 32
A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano, e
extraordinariamente, sempre que necessário, devendo a convocação ser feita pelo
presidente do Conselho de Mantenedores ou por 1/5 (um quinto) dos associados, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, se Assembleia Ordinária, ou 4 (quatro) dias, se
Assembleia Extraordinária.
-

Parágrafo único A convocação poderá se dar mediante carta ou e-mail ou, ainda, edital
afixado na sede da entidade, sendo que a presença da totalidade dos associados substitui
esta formalidade.
-

Art. 33 A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de
mais da metade de seus membros e, em segunda convocação, 30 minutos depois, com
qualquer número de associados, deliberando por maioria simples de votos, salvo a
exigência de quorum superior, nos termos da lei ou deste estatuto.
-

Parágrafo 10
A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de
Mantenedores ou pelo Diretor Presidente, na falta de ambos, por qualquer outro associado
designado por seus pares.
-

Parágrafo 20 - A Assembleia Geral poderá ser realizada remotamente, por plataforma
eletrônica que possibilite que os participantes sejam vistos e ouvidos. A participação dos
associados será comprovada mediante declaração individual subscrita por cada qual ou
mediante declaração coletiva subscrita pelo Presidente da reunião, sob as penas da lei.
Seção III
Do Conselho de Mantenedores
Art. 34 O Conselho de Mantenedores é o órgão de deliberação máxima e orientação
administrativa do Instituto, cabendo-lhe ainda, fixar os objetivos e as políticas educacionais e
sociais, exercendo sua ação por meio de diretrizes e normas gerais de organização,
operação e administração.
-

Art. 35 O Conselho de Mantenedores será composto por 2 (dois) a 4 (quatro) membros
titulares, dentre eles o seu Presidente e Vice-Presidente, eleitos pela Assembleia Geral, e
um membro nato, o Diretor Presidente do Instituto, totalizando uni máximo de cinco
membros.
-

Ó_~\
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Parágrafo 1° Cada associado poderá indicar à Assembleia Geral até cinco pessoas para
concorrer aos cargos eletivos do Instituto.
Parágrafo 20 Os membros titulares do Conselho de Mantenedores terão mandato de 5
(cinco) anos, admitida uma recondução ao cargo e cada um terá um suplente, designado de
forma análoga à do respectivo titular, com igual mandato, que o substituirá em seus
impedimentos eventuais e, em caso de vacância, assumirá o cargo como titular.
Art. 36 - O Conselho de Mantenedores se reunirá ordinariamente no primeiro mês dos
trimestres do ano civil e extraordinariamente, quando convocado por seu presidente, pela
maioria dos seus membros, pelo Diretor Presidente ou, ainda, por 1/5 dos associados.
Parágrafo 10 As deliberações serão tomadas por maioria de votos, fixado em 2 (dois) o
'quorum" mínimo para a realização das reuniões
Parágrafo 20 A convocação para realização das reuniões do Conselho de Mantenedores
dar-se-á com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, e será feita mediante carta ou
email com comprovação de entrega ou, ainda, edital afixado na sede da entidade, sendo
que a presença da totalidade dos conselheiros substitui esta formalidade.
Parágrafo 3° Fica assegurado ao Presidente do Conselho de Mantenedores e, em suas
ausências ou impedimentos, ao Vice-Presidente, o voto de desempate nas reuniões do
Conselho (voto de qualidade).
Parágrafo 40 - A reunião do Conselho de Mantenedores poderá ser realizada remotamente,
por plataforma eletrônica que possibilite que os participantes sejam vistos e ouvidos. A
participação dos conselheiros será comprovada mediante declaração individual subscrita por
cada qual ou mediante declaração coletiva subscrita pelo Presidente da reunião, sob as
penas da lei.
Art. 37 - Compete ao Conselho de Mantenedores deliberar sobre as seguintes matérias,
além de outras atribuições definidas no presente Estatuto:
diretrizes do Instituto, por proposta da Diretoria Executiva ou da maioria absoluta
de seus Membros;
II orçamento anual;
/
III planos de custeio e de aplicação do patrimônio;
IV relatório anual de atividades;
Vadmissão de novos Associados Mantenedores
VI alienação de bens imóveis, constituição de ônus ou direitos reais so'b IOS'j
mesmos, edificação em terrenos de propriedade do Instituto e outros assuntos -oi
correlatos que lhe sejam submetidos;
VII planos e programas anuais e plurianuais;
VIII
aprovação das contas do Instituto, devendo o Diretor Presidente abster-se de
votar sobre esta matéria;
IX aprovação de regulamento simplificado de licitações para aquisição de bens ou
serviços de que necessita o Instituto, observados, sempre que possível, os
princípios norteadores dos procedimentos licitatórios;
X
julgamento em instância superior dos recursos interpostos contra os atos da
Diretoria Executiva ou os Diretores, sobre matéria administrativa;
XI contratação de auditoria externa; e
XII - casos omissos neste estatuto;

iO

Art. 38 - O Conselho de Mantenedores poderá determinar a realização de inspeções,
auditorias ou tomadas de contas, sendo-lhe facultado confiá-las a peritos externos ao
Instituto.

Seção IV
Do Conselho Fiscal
Art. 39 - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) a 5 (cinco) membros, sendo um
deles o seu Presidente, eleitos pela Assembleia Geral, para mandato de 05 (cinco) anos,
admitida uma recondução ao cargo.
Art. 40 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada 6 (seis) meses e
extraordinariamente, a pedido do Conselho de Mantenedores ou de qualquer de seus
membros efetivos.
Parágrafo 10 As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos
votos.
Parágrafo 20 A reunião do Conselho Fiscal poderá ser realizada remotamente, por
plataforma eletrônica que possibilite que os participantes sejam vistos e ouvidos. A
participação dos conselheiros será comprovada mediante declaração individual subscrita por
cada qual ou mediante declaração coletiva subscrita pelo Presidente da reunião, sob as
penas da lei.
Art. 41 - Compete ao Conselho Fiscal:
li III -

IV V-

dar parecer sobre o balanço anual e demonstrações financeiras do Instituto e
sobre atos da Diretoria Executiva;
examinar a qualquer tempo, os livros e documentos do Instituto;
apresentar ao Conselho de Mantenedores pareceres sobre os negócios e
operações sociais do exercício, tomando por base o balanço, o inventário e as
contas da Diretoria Executiva;
comunicar ao Conselho de Mantenedores a qualquer tempo e acusar eventuais
irregularidades apuradas, sugerindo medida preventiva e corretiva;
requerer ao Conselho de Mantenedores o assessoramento de perito contador, ou
de forma especializada de sua confiança para o desenvolvimento de trabalhos
que impliquem análise mais complexa dos documentos examinados,
requerimento este que deverá ser devidamente justificado.
Seção V
Da Diretoria Executiva
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Art. 42 - A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão executiva do Instituto,
composta por 3 (três) diretores, eleitos pela Assembleia Geral, sendo:
Diretor Presidente;
II Diretor de Projetos;
III Diretor Administrativo - Financeiro.
Parágrafo 10 Os membros da Diretoria Executiva terão mandato de 5 (cinco) anos,
admitidas reconduções ao cargo.
Parágrafo 20 Os Diretores do Instituto deverão apresentar declaração de bens, ao assumir e
ao deixar o cargo.
Parágrafo 30 Em caso de vacância do cargo de Diretor de Projetos e/ou Diretor
Administrativo-Financeiro, o Diretor Presidente cumulará as respectivas funções, até a
eleição dos substitutos. Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, o Diretor de
Projetos assumirá as respectivas funções até a eleição do substituto. Em caso de vacância

do cargo de Diretor Presidente e de Diretor de Projetos, o Diretor Administrativo-Financeiro
assumirá as respectivas funções até a eleição do substituto.
Art. 43 - A Diretoria Executiva não poderá gravar de quaisquer ônus, hipotecar ou alienar
bens patrimoniais imobilizados do Instituto, sem expressa autorização do Conselho de
Mantenedores.
Parágrafo Único - Em casos de urgência ou especiais, a Diretoria Executiva, devidamente
autorizada pelo Presidente do Conselho de Mantenedores, poderá realizar os atos previstos
neste artigo.
Art. 44 - A Diretoria Executiva se reunirá mediante convocação do Diretor Presidente e suas
deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos.
Art. 45 - Compete à Diretoria Executiva:
- administrar o Instituto, cumprindo as diretrizes e as normas gerais baixadas pelo
Conselho de Mantenedores;
II - elaborar a proposta de orçamento e do programa anual, assim como o plano de custeio
e o plano de aplicação do patrimônio, para aprovação do Conselho de Mantenedores;
III —elaborar e executar os programas, projetos e atividades do Instituto;
IV - elaborar o plano de contas do Instituto e suas alterações;
V - elaborar o relatório anual de atividades e a prestação de contas anual;
VI - aprovar o plano de cargos e salários do Instituto;
VII - aprovar o regulamento sobre compras e contratações;
VIII - aprovar o manual dos direitos e deveres de pessoal e as normas básicas sobre
administração de pessoal;
IX - designar os chefes dos órgãos técnicos e administrativos do Instituto, assim como seus
agentes e representantes;
X - orientar e acompanhar a execução das atividades técnicas e administrativas, baixando
os atos necessários;
Seção VI
Da Competência do Diretor Presidente
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Art. 46 - Compete ao Diretor Presidente, observadas as disposições legais, estatutárias e as
diretrizes e normas baixadas pelo Conselho de Mantenedores:
II III -

dirigir e coordenar os trabalhos da Diretoria Executiva;
representar o Instituto, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente;
nomear procuradores com poderes "ad judicia" e "ad negotia", prepostos ou
delegados, especificados nos respectivos instrumentos os atos e as operações
que poderão praticar e o prazo de validade, limitado a 1 (um) ano, salvo
procuração judicial ou procuração para representação do Instituto em processos
administrativos;
IV - celebrar convênios, contratos, termos de parceria, de fomento e de colaboração,
acordos de cooperação e demais negócios jurídicos, com pessoas físicas e
jurídicas, públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos;
Vmovimentar as contas bancárias do Instituto;
VI - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva e, excepcionalmente,
solicitar a convocação do Conselho de Mantenedores, quando houver urgência
na tomada de decisão;
VII - admitir, promover, transferir, licenciar, requisitar, punir e dispensar empregados;
VIII - propor à Diretoria Executiva a designação dos chefes dos órgãos técnicos e
administrativos do Instituto, assim como dos seus agentes e representantes;
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IX - fiscalizar e supervisionar a administração do Instituto na execução das atividades
estatutárias, das diretrizes e normas gerais emanadas do Conselho de
Mantenedores e dos atos da Diretoria Executiva;
X fornecer aos órgãos internos as informações sobre os assuntos do Instituto que
lhe forem solicitadas;
XI - ordenar, quando julgar conveniente, exames e verificação do cumprimento dos
atos normativos ou programas de atividades por parte dos órgãos administrativos
ou técnicos, e
XII - promover a lavratura e a publicação dos atos de gestão e relativos a pessoal.
Seção VII
Da Competência do Diretor de Projetos
Art. 47 - Compete ao Diretor de Projetos:
planejar e executar os programas, projetos e atividades do Instituto nas áreas
pedagógica e social;
II avaliar, revisar e supervisionar a implementação do projeto educacional no
Instituto;
III - desenvolver a construção do plano de ação pedagógica;
IV - desenvolver projetos específicos de formação pedagógica a todos os
empregados do Instituto;
V promover intercâmbios para aperfeiçoamento e atualização profissional;
VI - promover a operacionalização de processo de avaliação de desempenho de
todos os empregados do Instituto;
VII - elaborar a submeter à Diretoria Executiva as normas regulamentadoras dos
programas educacionais e sociais do Instituto;
VIII - implantar o Sistema de Avaliação de Projetos, visando a garantia da Qualidade
Total;
IX- promover encontros técnicos de profissionais do Instituto;
Xpromover a integração das ações educacionais do Instituto;
XI - estabelecer intercâmbio com Universidades, para garantir a práxis pedagógica;
XII - possibilitar a integração da comunidade com o Instituto na construção de uma
prática educativa e social transformadora;
XIII - divulgar informações referentes aos planos educacionais e sociais e respectivo
desenvolvimento;
XIV - providenciar as medidas que lhe forem solicitadas pela Diretoria Executiva,
pertinentes aos objetivos do Instituto.
Seção VIII
Da Competência do Diretor Administrativo - Financeiro
Art. 48 - Compete ao Diretor Administrativo- Financeiro:
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- planejar e executar as atividades administrativas, financeiras, patrimoniais e serviços
gerais do Instituto;
II - elaborar e submeter à Diretoria Executiva o plano de contas; o orçamento, os
balanços patrimoniais, balancetes e demais elementos contábeis e os planos de custeio e
de aplicação do patrimônio;
III organizar e manter atualizados os registros e a escrituração contábil do Instituto;
IV promover a execução orçamentária;
zelar pelos valores patrimoniais do Instituto;
V VI promover o investimento dos recursos disponíveis;
VII - promover a captação de recursos financeiros, ou não, necessários a manutenção
de todos os projetos do Instituto;
VIII - promover as investigações econométricas indispensáveis a elaboração dos
planos de custeio e de aplicação do patrimônio;

VII - promover a captação de recursos financeiros, ou não, necessários a manutenção
de todos os projetos do Instituto;
VIII - promover as investigações econométricas indispensáveis a elaboração dos planos
de custeio e de aplicação do patrimônio;
IX divulgar informações referentes à evolução econômico-financeira do Instituto;
X - providenciar as medidas que lhe forem solicitadas pela Diretoria Executiva,
pertinentes à formação, conservação, mutação e produtividade do patrimônio do
Instituto;
XI - promover o registro e o controle dos cargos e funções pertencentes ao quadro de
pessoal, bem como dos respectivos ocupantes e suas dotações;
XII - promover a organização das folhas de pagamento dos empregados;
XIII - promover a lavratura e publicação dos atos relativos ao pessoal;
XIV - elaborar e fazer cumprir os planos de compras e de estoque de materiais do
Instituto;
XV - promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo,
portaria, zeladoria, manutenção predial e de equipamentos e transportes;
XVI - providenciar as medidas que lhe forem solicitadas pela Diretoria Executiva,
pertinentes às atividades de administração geral do Instituto.
CAPITULO VIII DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
Art. 49 - A alteração deste Estatuto, no todo ou em parte, inclusive com relação aos seus
objetivos e sua administração, deverá ser deliberada por 2/3 (dois terços) dos associados
presentes à Assembleia Geral convocada especialmente para este fim, que só poderá ser
instalada com a presença efetiva da maioria absoluta de seus integrantes, em primeira
convocação, ou de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.
CAPITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 50 - O Instituto poderá ser dissolvido ou extinto por decisão de 2/3 (dois terços) dos
associados presentes à Assembleia Geral convocada especialmente para este fim, não
podendo esta ser instalada sem a maioria absoluta de seus membros.
Parágrafo único - No caso de dissolução ou extinção do Instituto, o patrimônio remanescente
será destinado à outra pessoa jurídica sem fins lucrativos, regularmente constituída, com
objetivos congêneres, com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, não
podendo, em hipótese alguma, o patrimônio remanescente ser partilhado entre os associados,
conselheiros, diretores e empregados do Instituto.
Art. 51 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação ao Instituto, os
atos de qualquer Diretor, procurador ou empregado que o envolver em obrigações ou
negócios estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer
garantias em favor de terceiros.
Art. 52 - O Instituto poderá desenvolver e manter um programa de bolsas e estágios.
São Paulo, 19 de novembro de 2021.
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