PROCuRAÇ.\O

Pelo presente in strumento part icldar de procuração, ANIS - INSTITUTO DE BIOÉTICA,
entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nO
03 .225.652/0001-12, com sede na CLSW 304, bloco B, sala 134, Sudoeste, Brasília-DF, por
sua diretora executiva, Janaína Lima Penalva da Silva, nomeia e constitui como seus
bastante procuradores:
DIRErWS lIUlVlANOS E GÊNERO,

advog:ldo, OAB-DF sob o na 10.441;
DONNE PISCO, advogado, OAB-DF sob o n° 22.812;
MARIA CLAUDIA B UCCIllANERI PINHEIRO, advogada, OAB-DF sob o n° 25.341
PEDRO R<\NNWART COSTA, advogado, O!\D-DF sob o na 26.798;
UBlIv\T\ .' i l\lENEzES IH S ' IYEIR.\, adv ()p;~ do , OAB-DF sob O nO 26442;
ANDIH "E R.IBEIRO DE SO I SA, advogad u. OAB-DF sob o nO31 072 ,
ANDRI iSA LIMA S ,'\;\TOIW, ad vogada , O" I3-DF sob o na :1 26 94 ;
RAFAEl, DA CRUZ J>I;\II':;\' 11':1., estagiário, 0.·\8-])[- sob o n° 10621-E.
ANDREl DINAMARCO P.\iCO.\L CA'\IPELO, cstagiario, OAB-DF sob o na 11 . 706-E
JOELSON DIAS,

todos com atuação p' olls sional junto a :.i ocieciade de advogados BARBOSA & DIAS ADVOGADOS
S/C, CO:ll escritório jJrol'issional situado no Centro Empresarial Assis
Chateélu briand, SJnVS, Quadra 70 I, ConjunLo "L", Torre 2, Salas 501/9, Brasília, DF;

ASSOCl.\DOS

aos q\"'i s confere, conJwita ou scp,ll'; d ·.l11en te, independ en temente de ordem ou nomeação,
os m; , amplos, gcrais C' ililllitad os pud cres pa ra o Coro em geral, com a cláusula adjudicia
et eXI I para que ('S Jl1c\;nos pOSSalll (\ Jender os direitos e interesses da outorgante, bem
comol'ceber inti lll i ~ ÇÕC :i, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar
ao diI~ito sobre o qu al se funda a ação, fínnar compromisso, dar e receber quitação,
requerer certidões e lr;1S I(lct os, inclu sive substabelecer, com ou sem reserva de poderes,
especi ,- camente rcp: ~ :i (, I1! (lrel1l a lllil ll Cl .l lJ te perante a Ação Direta de Inconstitucionalidade
4 L139, ' 111 curso p l' rd l~ c () Supremo Tri bunal Federal, podendo, ainda, ditos procuradores,
repres Itá-Ia em toda e qualquer (l i,' i Cl , inclusive mandamental, cautelar ou principal,
deC(lrrltes do rei'cricl o fcito, bem c(",: o adota r qUaisqller medidas e interpor os recursos
que, :' 1I,'nto, Se II / CI\,I , 'lcl'esS;lri ,) .
Brasília-DF. 9 de abril de 2() 1=
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Ata da Reunião
Assembléia Geral Ordinária
Ao sexto dia do mês de maio de dois mil e dez, às vinte horas em primeira chamada e às vinte
horas e trinta minutos em segunda chamada, realizou-se, na sede da Anis - Instituto de Bioética,
Direitos Humanos e Gênero, Assembléia Geral Ordinária, convocada por edital no dia 01 de maio
de dois mil e dez, em jornal de grande circulação, e contou com a presença de Ana América
Gonçalves Silva, Arryanne Vieira Queiroz, Cristiano Guedes de Souza, Debora Diniz Rodrigues,
Fabiana do Nascimento Paranhos, Janaína Lima Penalva da Silva, João Pedro de Sá Neves, Kátia
Soares Braga, Marcelo Medeiros Coelho de Souza, Mayara Dias Araújo Rodrigues, Sandra Maria
Alves da Costa e Wederson Rufino dos Santos, que, ao final, assinam esta ata. A pauta foi lida
pela presidenta da reunião, Ana América Gonçalves Silva, que em seguida passou a tratar dos
seguintes assuntos: 1. Aprovação da prestação de contas da Diretoria Executiva balanço 2009:
a prestação de contas do exercício de 2009 foi apresentada pela Diretoria Executiva,
acompanhada de pareceres dos Conselhos Consultivo e Fiscal, tendo sido aprovada pelos
associados presentes. 2. Eleição para os membros do Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e
Diretoria Executiva da entidade para o triênio 2010-2013: foram eleitos os cargos a seguir para
o triênio 2010-2013, obedecendo à votação: Conselho Consultivo: a) Presidenta: Janaína Lima
Penalva da Silva, b )Secretária-Geral: Maria Lucineide Andrade Fontes, c)primeiro Conselheiro:
Sérgio Ibiapina Ferreira Costa, d)primeira Suplente: Maria Andréa Loyola; Conselho Fiscal:
a)Presidenta: Célia Maria Diniz Rodrigues, b)Primeira Conselheira: Arryanne Vieira Queiroz,
c)Segundo Conselheiro: Rodrigo Medeiros Coelho de Souza, d)Primeiro Suplente: Marcelo Medeiros
Coelho de Souza; Diretoria Executiva: a) Diretora Executiva: Janaína Lima Penalva da Silva,
b)Secretário Executivo: Nilton Moreira Rodrigues, c)Tesoureira: Maria Lucineide Andrade Fontes.
Todos os candidatos foram empossados a partir desta data. 3. Outros: Não foram levantados
outros assuntos para compor a pauta de interesses desta assembléia ordinária e eu, Fabiana
Paranhos, lavrei esta ata, que vai assinada por todos os presentes.
Brasília, 06 de maio de 2010.
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ANIS
Instituto de Bioétlca, Direitos Humanos e Gênero
ESTATUTOS

Titulo I
Da Denomlnaçlio, sede e Duração
Art. 1·, A ANIS - Instituto de Bioétlca, Direitos Humanos e Gênero é
uma associação civil, sem fins lucrativos, com sede e foro em Brasília - Distrito
Federal, e prazo indeterminado de duração.
Parágrafo único, A denominação ANIS, pela qual o Instituto de Bloética,
Direitos Humanos e Gênero é designado neste Estatuto, também poderá ser
utilizada pela Entidade em quaisquer outros documentos.
Art. 2°, A ANIS rege-se pelo presente Estatuto, pela legislação que lhe for
pertinente, pelo Regimento Interno e demais regulamentos e resoluções de seus
órgãos administrativos que vierem a ser regularmente aprovados.

Titulo 11
Dos Objetivos Institudonals
Art. 3°, Constituem objetivos institucionais da ANIS:
I - defender e promover a ética, a bioétlca, a paz, os direitos humanos, a
democracia e outros valores considerados universais;
11 - defender e promover a cidadania e a liberdade por meio da difusão de
princípios éticos e bioéticos pautados nos direitos humanos;
III - colaborar no combate de todas as formas de opressão social e
discnminação, especialmente de gênero, sob a perspectiva do feminismo, que
impeçam o exercício da liberdade;
IV - difundir a ética e a bioética como um instrumento eficaz na proteção
dos direitos humanos, especialmente de grupos vulneráveis, no Brasil ou em
qualquer parte do mundo;
V - defender e promover, por meio de suas ações e serviços, os direitos
sociais: a educação. a saúde. o trabalho. a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a assistência social, a proteção às mulheres, à maternidade e à
infância, à velhice, às pessoas com deficiência e à assistência aos desamparados;
VI • defender e promover a igualdade de direitos no acesso ao atendimento
dos serviços, ações e pesquisa, sem discriminação de qualquer natureza;
VII - realizar o controle social para a garantia dos direitos humanos
fundamentais, dentre eles os direitos sociais;
VIII - promover gratuitamente, assistência educacional extra-escolar para
crianças, adolescentes e adultos;
IX - promover ações científicas e tecnológicas.

Art. 4°, Para a consecução de seus objetivos institucionais a ANIS pOderá:
I • produzir, sistematizar, avaliar, acompanhar e disseminar informações,
pesquisas. análises. estudos, projetos, programas e ações públicas ou privadas I
voltadas para a defesa e promoção da bioétíca. dos direitos humanos, d~
4"
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interesses das populações vulneráveis e contra a opressão de gênero e que se
traduzam em mecanismos eficazes de intervenção social;
II - cooperar com entidades privadas e públicas, organizações não
governamentais, instituições de assistência social, movimentos sociais, além de
outros organismos e segmentos da sociedade civil, na elaboração e proposição de
políticas públicas referentes à bioétlca, direitos humanos e gênero;
III - estimular e contribuir para a edição de legislação que instrumentalize a
consecução dos objetivos da Entidade;
IV - viabilizar o intercâmbio de experiências e informações sobre a sua área
de atuação mediante a realização e participação em encontros, conferências,
seminários, reuniões com especialistas e demais interessados;
V - promover o intercâmbio, estabelecer parcerias e celebrar acordos,
convênios e outros ajustes com entidades congêneres ou de outra natureza,
nacionais e internacionais, inclusive com o Poder Público;
VI - divulgar periodicamente boletins, revistas, relatórios, artigos, livros e
quaisquer outros i nstrumentos necessários à promoção de seus objetivos;
VII - desenvolver cursos e programas de capacitação visando a difusão de
seus objetivos;
VIII - financiar iniciativas ou projetos;
IX - realizar atividades de consultoria;
X - receber donativos;
XI - solicitar subvenções ao Poder Público nos âmbitos municipal, distrital,
estadual e federal;
XII - adqUirir bens móveis ou imóveis;
XIII - comercializar produtos educacionais, de informação e de
comunicação;
XIV - Idealizar, produzir e confeccionar material impresso, sonoro e/ou
cinematográfico ou quaisquer outros instrumentos necessários à promoção de seus
objetivos.
Art. 5°. Na consecução de seus objetivos, a ANIS poderá constituir núcleos
de trabalho no âmbito de sua estrutura interna e, externamente, buscara
desenvolver todas as ações legalmente disponíveis.
Art. 6°. Na consecução de seus objetivos a ANIS observará os prlndpios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.
Art. 7°. A ANIS desenvolverá suas atividades desvinculada de motivação
religiosa ou qualquer outra que não se coadune com seus objetivos Institucionais,
sendo-lhe vedada, ainda, a participação em campanhas de interesse político
partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.
TitulO UI
Dos Associados

Do Quadro Social

ti

Capitulo I
da Admlsslio dos Associados

Art. 8°. Compõem o quadro social da ANIS as seguintes categorias de
associados:
I - Fundadores;
II - Efetivos;
III - Beneméritos;
IV - HonoráriOS.

~
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Parágrafo único. A condição de associado é pessoal e intransferível.
Art. 9 0 • Podem se associar à ANIS, nas categorias pertinentes, todos
aqueles que satisfaçam as condições de admissão, sendo vedada qualquer distinção
de origem, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, ocupação, credo político ou
religioso.
Art. 10. São considerados associados fundadores 05 que assinaram a ata de
constituição da ANIS.
Art. 11. Somente poderá ser admitido como associado efetivo pessoa flsica
de reconhecida idoneidade moral e interessada na consecução dos objetivos da
ANIS.
§ 1°. A admissão do associado efetivo será decidida pela Assembléia Geral
por indicação de um ou mais membros do Conselho Consultivo.
§ 2°. O associado fundador também goza da condição de associado efetivo.
Art. 12. São considerados associados beneméritos, sem direito a voto, as
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou
estrangeiras, que tenham doado recursos financeiros ou bens à ANIS.
ParágrafO único. A admissão de associado benemérito será decidida em
Assembléia Geral por indicação do Conselho Consultivo.
Art. 13. São considerados associados honorários da ANIS, sem direito a
voto, as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou
estrangeiras, que tenham se distinguido pela prestação de serviços relevantes à
Entidade ou à causa da bioética, da paz, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores considerados universais.
Parágrafo único. A admissão de associado honorário será decidida em
Assembléia Geral por indicação do Conselho Consultivo.

Capitulo II
Dos Direitos e Deveres dos Associados

Art. 14. São direitos de todos os associados à ANIS:
I - freqüentar as instalações da ANIS e participar das atividades sociais e
culturais organizadas ou promOVidas pela Entidade;
II - recorrer ao Conselho Consultivo das decisões de qualquer dos seus
membros e à Assembléia Geral das decisões do Conselho Consultivo, pelas quais se
sintam prejudicados;
III - propor ao Conselho Consultivo as medidas que julgar de interesse da
ANIS e de seus associados.
Art. 15. Constitui direito exclusivo dos associados efetivos:
I - convocar Assembléia Geral Extraordinária, mediante proposição de no
mínimo 30% (trinta por cento) de associados efetivos, em pleno gozo de seus
direitos, a ser encaminhada ao Conselho Consultivo que, por sua vez, terá o prazo
de 10 (dez) dias úteis, a contar de seu recebimento, para efetuar a publicação do
edital de convocação da assembléia;
II - tomar parte nas Assembléias Gerais, discutir, propor, deliberar, votar e
ser votado, observadas as ressalvas constantes destes Estatutos;
lU - convocar reuniões dos membros do Conselho Consultivo para discutir
questões de Interesse da ANIS e de seus associados, mediante proposição de no
mínimo 30% (trinta por cento) dos associados efetivos, em pleno gozo de seus
direitos;
IV - verificar os dados e os documentos pertinentes às contas da Entidade,
até 60 dias após a divulgação de cada balancete e o respectivo parecer do conse~
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Fiscal, solicitando à Diretoria Executiva, por escrito, os esclarecimentos que julgar
necessários;
V - votar e ser votado para os cargos eletivos da ANIS, observadas as
demais condições estipuladas neste Estatuto.
Art. 16. São deveres de todos os associados à ANIS:
I - concorrer com seu esforço pessoal para a plena consecução dos objetivos
da ANIS;
II - cumprir e zelar pelo cumprimento destes Estatutos, do Regimento
Interno, dos regulamentos, das resoluções complementares e das deliberações da
Assembléia Geral, do Conselho Consultivo, da Diretoria Executiva e demais normas
internas da ANIS;
lU - desempenhar com probidade, zelo e dedicação o cargo para o qual for
eleRo e os encargos que lhe for confiados;
IV - comparecer às assembléias e reuniões para as quais forem convocados
e participar das atividades organizadas ou promovidas pela Entidade;
V - pagar em dia as contribuições financeiras estipuladas pela Assembléia
Geral.
VI - agir, em sua vida pública ou privada, de acordo com os princípios éticos
e filosóficos que norteiam a Entidade.
VII - zelar pelo patrimônio moral e material da ANIS, cooperando com
todos os meios para o sucesso e prestígio da Entidade;
VIU - promover a harmonia e a solidariedade entre os aSSOCiados;
IX - responsabilizar-se pelos danos que vier a causar ao patrimônio da

ANIS;
X - quando de seu desligamento do quadro social da ANIS, a pedido,
comunicá-lo, por escrito, ao Conselho Consultivo.
Art. 17. Somente os associados quites com todas as suas obrigações,
inclusive financeiras, poderão gozar dos direitos, vantagens, prerrogativas e
benefícios previstos nestes Estatutos e nas demais normas Internas da ANIS.
Capitulo lU
Da Exclusão de Associado do Quadro Social

Art. 18. Será excluído do quadro social da ANIS, com perda de todos os
seus direitos, vantagens, prerrogativas e benefícios o associado que:
I - requerer o seu desligamento;
II - não pagar, durante três meses consecutivos, as contribuições
financeiras estipuladas pela Assembléia Geral i
lU - não realizar atividades voluntárias ou de pesquisa por mais de seis
meses;
IV ~ sofrer a penalidade disciplinar de expulsão.
Parágrafo único. Será excluído por:
I - ato do Secretário-Executivo, o associado que requerer seu desligamento;
U - decisão do Conselho Consultivo, o associado inadimplente com as
contribuições finanCeiras estipuladas pela Assembléia Geral;
III - deliberação da Assembléia Geral o associado que sofrer a penalidade
disciplinar de expulsão.
Art. 19. Poderão ser readmitidos, a critério do Conselho Consultivo, os
associados:
I - que se desligaram da ANIS há menos de seis meses, contados do pedido
de readmi~, hipótese em que terão assegurados todos os seus direitos; '; .
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11 - que, excluídos por não terem efetuado o pagamento de contribuições
financeiras, saldarem o respectivo débito, desde que não transcorridos mais de seis
meses da data de exclusão.
§ 10. O associado somente poderá ser readmitido no quadro social da ANIS
na condição de novo associado se, por ocasião do pedido de readmissão, já houver
decorrido mais de seis meses da data de deslígamento voluntário ou de exclusão
por não realizar atividades voluntárias ou de pesquisa ou pela Inadimplência no
pagamento das contribuições financeiras.
§ 2 0 , Não será permitida a readmissão de associado a que tiver sido
cominada a penalidade de expulsão.

TitulO IV
Da Admlnlstraçlo
CapitulO I
Dos Órglos Administrativos
Art. 20. São órgãos de administração da ANIS:
I - Assembléia Geral;
U - Conselho Consultivo;
UI - Diretoria Executiva;
IV - Conselho Fiscal.
§ la, É vedada a acumulação de cargos eletivos na ANIS.
§ 2°. A ANIS não remunera seus dirigentes no exercício de seus cargos.
capitulo II
Da Assembléia Geral
Art. 21. A Assembléia Geral é o órgão superior de deliberação da ANIS e
será constituída pelos associados efetivos que se encontrarem no pleno exercício de
seus direitos.
Art. 22. Compete à Assembléia Geral :
I - zelar pelo cumprimento destes Estatutos e das demais normas Internas
da Entidade;
II - promover a orientação superior da ANIS, propondo ao Conselho
Consultivo as linhas gerais da política da Entidade;
III - eleger os integrantes dos Conselhos Consultivo e Fiscal e destituí-los
consoante as disposições estatutárias pertinentes;
IV - deliberar sobre a prestação de contas da Diretoria Executiva, após
parecer préViO dos Conselhos Consultivo e Fiscal;
V - deliberar soberanamente sobre outras matérias de sua competência
originária ou, em gra'u de recurso, sobre o que lhe for requerido;
VI· discutir e votar a ordem do dia mencionada no edital de convocação;
VII - examinar as sugestões e reclamações dos associados em geral,
conhecer das denúncias e representações de associados efetivos e sobre elas
deliberar;
VIII· deliberar sobre a reforma dos presentes Estatutos;
IX - deliberar sobre o programa anual de atividades e outros trabalhos
\\
apresentado pelo Conselho Consultivo;
X - Resolver os casos omissos destes Estatuto:,,~'
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Art. 23. A Assembléia Geral dos associados será convocada na forma deste
artigo e reunir-se-á:
I - ordinariamente, mediante convocação pelo Presidente do Conselho
Consultivo ou da maioria de seus membros ou do Conselho Fiscal ou, ainda, de 1/5
dos associados efetivos, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, nas seguintes
situações:
a) até o dia 30 (trinta) de março:
1) para deliberação sobre a prestação de contas da Diretoria Executiva,
acompanhada de pareceres dos Conselhos ConSultivo e Fiscal, relativas ao ano
fiscal anterior e;
2) no último ano de um triênio administrativo, para a escolha dos
associados que integrarão a Comissão Eleitoral para escolha dos membros dos
Conselhos Consultivo e Fiscal da ANIS;
b) ao final de um triênio administrativo, no decurso dos últimos seis meses
do triênio, para eleger os membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal da ANIS;
c) até 20 (vinte) dias após a realização das eleições para a escolha dos
membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal para o referendum do resultado da
eleição, caso haja recurso contra a proclamação dos eleitos;
d) até 30 (trinta) dias após a data de realização das eleições para a posse
dos membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal.
II • extraordinariamente, mediante convocação feita pela maioria dos
membros do Conselho Consultivo ou pela unanimidade dos membros do Conselho
Fiscal ou, ainda, mediante proposição de no mínimo 1/5 dos associados efetivos,
em pleno gozo de seus direitos, para deliberar sobre:
a) a cobrança de contribuições extras dos associados visando à execução de
determinados programas, necessários, porém extraordinários;
b) alterações nestes Estatutos;
c) a destituição de membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal;
d) o preenchimento de vagas nos Conselhos Consultivo e Fiscal;
e) os recu rsos interpostos contra atos ou decisões dos Conselhos Consultivo
e Fiscal;
f) outras matérias, desde que incluídas na ordem do dia constante do edital
de convocação;
g) a dissolução da Entidade consoante o disposto nas normas estatutárias
pertinentes.
§ 10. Nos casos de destituição do Conselho Consultivo por Improbidade, a
Assembléia Geral terá, obrigatoriamente, de designar uma comissão de 3 (três) de
seus membros para realizar auditoria nas contas da ANIS, por auditores externos
independentes de notória Idoneidade e qualificação profissional para Instrução do
processo.
§ 2 0 - Nos casos de destituição do Conselho Consultivo, a Assembléia Geral
fixará um prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização de nova eleição e
designará uma comissão de 3 (três) de seus membros para exercer a competência
do referido Conselho àté a escolha dos novos conselheiros.
Art. 24. A Assembléia Geral será convocada sempre por edital, publicado
em jornal de Circulação diária no Distrito Federal, com pelo menos 5 (Cinco) dias de
antecedência à data de realízação da Assembléia, devendo dele conste"
obrigatoriamente:
I - quem propôs a sua convocação;
lI· dia, hora e local de realização da assembléia; . \
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III - ordem do dia.
Parágrafo único. O edital de convocação de Assembléia Geral poderá ser
afixado ainda nas dependências da ANIS.
Art. 25. Até 8 (oito) dias antes da realização da Assembléia Geral, o
Conselho Consultivo deverá divulgar aos associados:
I - o relatório das atividades desenvolvidas no exercício;
II - o balanço geral e demais demonstrações financeiras.
Art. 26. Nas Assembléias Gerais não poderão ser apreciadas matérias que
não tenham sido incluídas na ordem do dia constante do edital de convocação, sob
pena de ser considerada nula qualquer deliberação acerca do assunto.
Art. 27. A Assembléia Geral será considerada instalada em primeira
convocação quando 113 (um terço) dos associados se fizerem presentes na hora de
sua realização prevista no edital ou, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos
após aquele horário, com qualquer número de associados presentes.
Art. 28. Para poder participar das Assembléias Gerais, o associado deverá
estar em pleno gozo de seus direitos e em dia com suas obrigações para com a

ANIS.
Art. 29. As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria
simples dos associados presentes, exceto quando se tratar da alteração do estatuto
ou da destituição de membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal, hipótese em que
será exigida a decisão de dois terços dos presentes à assembléia especialmente
convocada para este fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem
a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações
seguintes.
Art. 30. Salvo quando da realização de eleições gerais, o sufrágio na
Assembléia Geral será sempre público, por processo nominal ou simbólico.
Parágrafo único. O voto é pessoal ou por procurador devidamente
constituído por instrumento público ou particular.
Art. 31. A Assembléia Geral será preSidida pelo Presidente do Conselho
Consultivo ou. à sua falta ou impedimento, por um dos integrantes daquele
Conselho.
Parágrafo único. Estando em discussão a destituição do Conselho
Consultivo ou de qualquer de seus membros, a Assembléia Geral será presidida por
associado efetivo, escolhido entre os presentes.
CapitUlO II
Do Conselho Consultivo

Art. 32. O Conselho Consultivo é o órgão de direção superior da ANIS.
Art. 33. O Conselho Consultivo será constituído por 3 (três) membros
titulares e 1 (um) suplente, escolhidOS dentre os associados efetivos e eleitos em
Assembléia Geral para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitidas
reconduções.
ParágrafO único. Dentre os 3 (três) titulares, a Assembléia Geral escolherá
também o Presidente e o Secretário-Geral do Conselho Consultivo.
Art. 34. ~o caso de impedimento ou ausência, o Presidente será substituído
pelo Secretário-Gerai. Nos demais casos, os membros do Conselho Consultivo se
substituem uns aos ol,ltros.
Art. 35. Os suplentes serão convocados na falta ou impedimento dos
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Art. 36. Ocorrendo a vacância do cargo ou o impedimento do Presidente nos
dOIS primeiros anos de mandato, caberá, ao Presidente em exercício convocar
Assembléia Geral, para a eleição do titular para completar o triênio, competindo ao
Conselho Consultivo a indicação do novo nome. Se esta vacância ou impedimento
se derem no terceiro ano do mandato do Presidente, assumirá um dos suplentes na
ordem de sua eleição.
Art. 37.0s integrantes do Conselho Consultivo permanecem no exercício de
seus cargos até a posse dos novos titulares,
Art. 38. O Conselho Consultivo reunir-se-á, ordinariamente, a cada
semestre, na sede da ANIS ou em qualquer outro lugar escolhido pela maioria de
seus membros, para tratar dos assuntos de sua competência.
Art. 39. O Conselho Consultivo reunir-se-á, extraordinariamente, quandO
convocado pelo seu Presidente ou Secretário-Geral ou, ainda, a requerimento de 2
(dOIS) de seus membros.
§ 10. O Conselho Consultivo só poderá deliberar se estiverem presentes pelo
menos 2 (dois) de seus membros.
§ 2°. O Conselho Consultivo delibera por maioria simples de votos,
§ 3°. Em caso de empate, nas votações realizadas pelo Conselho Consultivo,
caberá ao seu Presidente o voto de qualidade,
§ 4°. As reuniões do Conselho Consultivo serão registradas em atas
lavradas em livro próprio e seqüencialmente numeradas, datadas e assinadas pelos
presentes.
Art. 40. Ao Conselho Consultivo compete:
I - nomear os membros da Diretoria Executiva, bem como exonerá-los na
forma prevista nestes Estatutos;
II - Cumprir e fazer cumprir os presentes Estatutos as decisões da
Assembléia Geral e as demais normas internas da ANIS;
lU - propor alterações aos presentes Estatutos, submetendo-as à
deliberação da Assembléia Geral;
IV • definir e atualizar as normas da política geral da Entidade, propostas
pela Diretoria Executiva, atuando no sentido de orientar, subsidiar e aconselhar na
sua implementação;
V - favorecer a relação entre os objetivos da ANIS e sua consecução junto à
sociedade;
VI - analisar, discutir e aprovar o Plano de Trabalho Anual da Entidade,
apresentado pela Diretoria Executiva;
VII - discutir, avaliar e aprovar o Orçamento Anual da Entidade,
apresentado pela Diretoria Executiva e acompanhar a execução orçamentária;
VIII - Emitir parecer sobre o relatório de atividades e a prestação anual de
contas da Diretoria Executiva, encaminhando-o à Assembléia Geral para
deliberação;
IX - emitir parecer sobre proposta da Diretoria Executiva acerca da
alienação, cessão, permuta e constituição de quaisquer ônus em bens Imóveis da
Entidade ou que Importem em significativa alteração patrimonial, encaminhando-o
à Assembléia Geral para deliberação;
X - aprovar as diretrizes de aplicações financeiras;
XI - discutir e aprovar a política salarial e os planos de cargos e salários da
Entidade, apresentados pela Diretoria Executiva;
XII - decidir sobre a aceitação de subvenções, dotações, doações,
contribuições e auxilios de qualquer natureza, que importem encargos para a
Entidade, bem como aprovar a promoção de IntercâmbiO, o estabelecimento de
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parcerias, a celebração de acordos, convênios e ajustes congêneres com outras
entidades;
XIII - difundir os objetivos da Entidade, sua filosofia e suas atividades;
XIV - indicar à Assembléia Geral os nomes para admissão como associado
efetivo;
XV - convocar as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária nos casos
previstos nestes Estatutos;
XVI - decidir 05 casos omissos nestes Estatutos ad referendum da
Assembléia Geral;
XVII • decidir sobre a abertura de créditos adicionais solicitada pela
Diretoria Executiva;
XVIII - aprovar o Regimento Interno da Entidade e decidir sobre eventuais
alterações do mesmo;
XIX - delíberar sobre o pedido de reconhecimento da ANIS como de
utilidade pública ou de sua qualíficação como organização da sociedade civil de
interesse público de que trata a Lei Federal nO 9.790, de 23 de março de 1999.
Parágrafo único. Nos casos de exoneração da Diretoria Executiva por
improbidade, o Conselho Consulti\lo terá, obrigatoriamente, de deSignar uma
comissão de 3 (três) de seus membros para realizar auditoria nas contas da
diretoria exonerada.
Art. 41. Compete ao Presidente:
I . preSidir as reuniões do Conselho Consultivo e as Assembléias Gerais;
II - convocar as Assembléias Gerais OrdinlÍrla e Extraordinária nos casos
previstos nestes Estatutos;
UI - convocar as reuniões do Conselho Consultivo, inclusive as
extraordinárias quando solicitadas por ele, pelo Secretário-Geral ou a requerimento
de 2 (dois) conselheiros;
IV • providenciar o cumprimento das resoluções e dispOSições estatutárias
da competência específica do Conselho Consultivo.
Art. 42. Ao Secretário-Geral compete:
I · organizar e dirigir os serviços da Secretaria-Geral;
11 - secretariar as reuniões da Assembléia Geral e do Conselho Consultivo;
III - substituir o Presidente em seus Impedimentos e ausências;
IV - convocar reunião extraordinária do Conselho Consultivo;
V - preparar os documentos necessários à Indicação de novo associado
efetivo para admissão pela Assembléia Geral.
Capitulo UI

Da Diretoria Executiva
Art. 43. A Diretoria Executiva é o órgão responsá\lel pela direção,
coordenação e execução das atividades definidas pela Assembléia Geral e pelo
Conselh.o Consultivo da ANIS.
Art. 44. compete ao Conselho Consultivo nomear os membros da Diretoria
Executiva, bem como exonerá-los na forma prevista nestes Estatutos.
Art. 45. A Diretoria Executiva da ANIS é constituída dos seguintes
membros:
I - Diretor Executivo;
II - Secretário-Executivo;
111 - Tesourel.ro. \." "
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Art. 46. Ê permitido ao Presidente e ao Secretário-Geral do Conselho
Consultivo a acumulação dos cargos de Diretor-Executivo e Secretário-Executivo,
respectivamente, da Diretoria Executiva.
Art. 47. Compete à Diretoria Executiva:
I - cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Estatuto e demais
normas internas da ANIS;
11 • dirigir e coordenar as atividades gerais e específicas realizadas pela
Entidade;
111 • executar as deliberações do Conselho Consultivo e, sob a orientaçio
deste, as da Assembléia Geral;
IV • providenciar a elaboração de propostas de políticas gerais e específicas,
planos de trabalho, orçamentos anuais, informes de atividades, planos de cargos e
salários, política salarial, propostas de níveis e modificações salariais,
encaminhando-as ao Conselho Consultivo para sua aprovação;
V • propor ao Conselho Consultivo a filiação da Entidade a Instituições ou
organizações congêneres e a celebração de contratos e convênios adequados às
necessidades da Entidade;
VI • decidir sobre a forma de prestação de serviços técnicos, científicos,
educacionais, realização de consultorias, comerCialização de produtos e serviços da
Entidade;
VII • apresentar aos Conselhos Consultivo e Fiscal, para sua análise,
propostas para aquisição de bens imóveis pela ANIS e obtenção de empréstimos
financeiros;
VIII - apresentar ao Conselho Consultivo, para encaminhamento à
Assembléia Geral, propostas de alienação, cessão, permuta ou constituição de
quaisquer ônus sobre bens imóveis da ANIS;
IX - decidir sobre as tabelas de preços a serem cobradas por serviços
prestados a terceiros pela Entidade;
X - elaborar e apresentar aos Conselhos Consultivo e Fiscal, no
encerramento de cada exercício fiscal, o relatório de atividades e das
demonstrações financeiras da Entidade,
XI - elaborar e apresentar aos Conselhos Consultivo e Fiscal a prestação de
contas de todos os recursos e bens de origem pÚblica recebidos pela ANIS;
XII - elaborar e apresentar aos Conselhos Consultivo e Fiscal a prestação de
contas de eventual auditoria realizada em decorrência da aplicaçio de recursos
decorrentes de Termos de Parceria firmados com o Poder Público a demonstração
dos gastos e receitas efetivamente realizados pela Entidade com recursos oriundos
ou vinculados à celebração de contratos, convênios, parcerias, ajustes e outros
instrumentos congêneres com o Poder Público;
XIII - aceitar contribuições de terceiros, desde que seja a título não
oneroso, provenientes tanto de pessoas e/ou organizações nacionais como ou
estrangeiras;
XIV - decidir sobre a aplicação de recursos excedentes;
XV - elaborar o Regimento Interno da Entidade que disporá sobre a
estrutura administrativa e técnica da Entidade;
XVI - elaborar normas para a admissão de pessoal, bem como o quadro de
pessoal da Entidade;
XVII • propor ao Conselho Consultivo a realização de Intercâmbios, o
estabelecimento de parcerias, a celebração de acordos, convênios e outros ajustes
com entidades congêneres ou de outra natureza, nacionais e estrangeiras, inclusive
com o Poder
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XVIII - assinar qualquer documento que diga respeito à administração ou
que seja do interesse da Entidade;
XIX - promover as ações necessárias à captação de recursos para o
cumprimento dos objetivos institucionais;
XX • prestar ao Conselho Fiscal todas as informações que lhe forem
solicitadas, franqueando-se-Ihe o exame de todos os livros e documentos
referentes às contas da Entidade.
Art. 48. Ao Diretor-Executivo compete:
I • representar a ANIS, ativa e passivamente, em JUIZO ou fora dele,
podendo constituir procuradores com mandato específiCO, observados os limites de
suas atribuições;
11 - representar a ANIS em suas relações com terceiros, firmando, sempre
em conjunto com o Secretário-Executivo, escrituras públicas, contratos, acordos,
convênios, termos de parceria e outros ajustes congêneres de interesse da
Entidade ou de seus associados;
III • assinar quaisquer documentos que envolvam compromissos
financeiros, pagamentos e saques; abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
emitir e endossar cheques; receber e dar quitação; autorizar débitos, transferências
e pagamentos; solicitar informações acerca de saldos e retirar extratos; requisitar
talões de cheques e emitir e receber ordens de pagamento, sendo substituído em
seus impedimentos e ausências, salvo decisão em contrário do Conselho
Consultivo,
pelo Tesoureiro ou, na falta deste, pelo Secretário-Executivo;
IV • conjuntamente com o Secretário-Executivo receber doações e assinar
as escrituras ou promessas de compra e venda, hipotecas e cessões de direitos
relativos a imóveis incorporados ou a serem incorporados ao patrimônio da ANIS;
V· convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva.
Art. 49. No caso de impedimento ou ausência, o Diretor-Executivo será
substituído pelo Secretário-Executivo ou por quem o Conselho Consultivo indicar.
Art. 50. Ao Secretário-Executivo compete:
I . organizar e dirigir os serviços da Secretaria-Executiva;
II - secretariar as reuniões da Diretoria Executiva;
III - substituir O Diretor-Executivo em seus impedimentos e ausências,
salvo decisão em contrário do Conselho Consultivo;
IV - assinar, em conjunto com o Diretor-Executivo, os editais, portarias e
avisos que devam ser expedidos para conhecimento geral;
V - receber e expedir a correspondência da ANIS, podendo, sem prejuízo de
sua responsabilidade, designar preposto da entidade com poderes específicos para
a prática de tais atos;
VI • efetuar a admissão, a exclusão e a readmissão de associados;
VII - manter atualizado o cadastro de associados, com o registro de
infrações disciplinares e quaisquer outras ocorrências que modifiquem as condições
para o exercício dos direitos, vantagens, prerrogativas e beneficios previstos nestes
Estatutos, regulamentos ou resoluções;
VIII - expedir, no âmbito de suas atribuições, comunicação aos associados,
cientificando-os dos atos e decisões que a eles digam respeito;
IX - elaborar o relatório anual das atividades da Diretoria Executiva para
apresentação ao Conselho Consultivo;
X • orientar e coordenar os serviços da área de patrimônio, criando
condições para o efetivo cumprimento das deliberações tomadas pelo Conselho
I
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Xl - manter sob sua responsabilidade. inclusive respondendo pelos mesmos,
os bens patrimoniais de qualquer natureza pertencentes à Entidade;
XII - coordenar e supervisionar a utilização dos bens móveis e imóveis da
ANIS;
XIII - cuidar para que os bens móveis e imóveis carentes de reparos sejam
reformados;
XIV - realizar, anualmente, o inventário fisico·financeiro dos bens móveis e
imóveis da Entidade;
XV - planejar, coordenar e supervisionar as atividades nas áreas de recursos
humanos, compras, manutenção de estoques, transporte, limpeza e vigilância das
instalações da ANIS;
XVI - coordenar a execução de obras nas instalações da ANIS.
Art. 51. Ao Tesoureiro compete:
I - coordenar e supervisionar a execução das atividades de caráter
financeiro da Entidade;
II - elaborar, para discussão pela Diretoria Executiva, a proposta do
orçamento anual da Entidade e da prestação de contas a serem apresentados aos
Conselhos Consultivo e Fiscal;
III - exercer, mensalmente, o acompanhamento e o controle da execução
orçamentária e encaminhar ao Diretor-Presidente o fluxo de caixa;
IV - preparar a prestação de contas e o relatório financeiro para
apresentação às entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras que
financiem atividades institucionais ou específicas da Entidade;
V - apresentar, mensalmente, ao Conselho Consultivo e à Diretoria
Executiva demonstrativo financeiro, bem como, na época própria, o balanço anual;
VI - apresentar ao Conselho Fiscal toda documentação necessária para a
realização da auditoria e prestar ao mesmo todas as informações necessárias;
VII • efetuar a admissão, movimentação, promoção e dispensa de pessoal
decididas pela Diretoria Executiva, realizando as anotações devidas nos respectivos
assentamentos individuais e demais documentos exigidos em lei;
VIII - movimentar, nos impedimentos e ausências do Diretor Executivo, os
recursos financeiros da Entidade, assinando quaisquer documentos que envolvam
compromissos financeiros, pagamentos e saques; abertura, movimentação e
encerramento de contas bancárias; emissão e endosso de cheques; recebimento e
quitação; autorização de débitos, transferências e pagamentos; solicitação de
informações acerca de saldos e retirada de extratos; requisição de talões de
cheques e emissão e recebimento de ordens de pagamento;
IX - ter sob sua guarda e responsabilidade os valores pertencentes à
Entidade;
X • efetuar o pagamento de despesas autorizadas e os recebimentos;
XI - organizar e supervisionar os serviços de tesouraria, contabilidade e
faturamento; .
XII - elaborar e apresentar à Diretoria Executiva, dentro dos prazos
exigidos, os balancetes mensais, o balanço anual e a proposta orçamentária;
XXII - organizar a prestação de contas;
XIV - apresentar à Diretoria Executiva e ao Conselho Consultivo,
trimestralmente, relação dos associados em débito para com a Entidade;
XV - guardar e conservar os livros, documentos contábeis, fiscais e outros
de qualquer natureza referentes à gestão econômico-financeira da Entidade;
XVI - elaborar e apresentar 11 Diretoria Executiva, dentro dos prazos
exigidos, a prestaçlio de contas conforme determina o parágrafo único do artigo 70
da Constituição Federal de 1988 sempre que a ANIS utilizar, arrecadar, guardar,
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gerenciar ou administrar dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais as
pessoas juridicas de direito público interno respondam ou, quando em nome
destas, assumir obrigações de natureza pecuniária.

Capitulo IV
Do Conselho Fiscal

Art. 52. O Conselho Fiscal, é o órgão de fiscalização da gestão econômico
financeira da ANIS, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de
desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas,
emitindo pareceres para os organismos superiores da Entidade.
Art. 53. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros titulares e
1 (um) suplente, sendo os últimos convocados, na ordem em que foram eleitos, na
falta ou impedimento dos titulares.
Art. 54. Os Integrantes do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembléia
Geral para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a recondução.
Art. 55. OS membros titulares do Conselho Fiscal elegerão, entre Si, o seu
Presidente e o seu Secretário.
Art. 56. Compete ao Conselho Fiscal da ANIS:
I - fiscalizar a gestão econômico-financeira da ANIS, verificando o
cumprimento das dispoSições legaiS e estatutárias por parte dos membros do
Conselho Consultivo e Diretoria Executiva;
II - até o dia 15 de fevereiro de cada ano, emitir parecer sobre a prestação
de contas da Diretoria Executiva, o balanço patrimonial e a demonstração da
receita e despesa da Entidade correspondente ao último el<erdcio, fornecendo todas
as informações complementares que sejam relevantes quando da apreciação das
contas em Assembléia Geral;
III - emitir parecer sobre o relatório da Diretoria El<ecutiva, ao término de
cada el<ercício, correspondente à demonstração dos gastos e receitas efetivamente
realizados pela Entidade com recursos oriundos ou vinculados à celebração de
contratos, convênios, parcerias, ajustes e outros instrumentos congêneres com o
Poder Público;
IV - emitir parecer sobre o relatório da Diretoria Executiva nos casos em
que a ANIS tiver que prestar contas conforme determina o parágrafo único do
artigo 70 da Constituição Federal de 1988, sempre que a Entidade utilizar,
arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiros, bens e valores públiCOS ou
pelos quais as pessoas jurídicas de direito público interno respondam ou, quando
em nome destas, assumir obrigações de natureza pecuniária;
V - emitir parecer acerca de propostas do Conselho Consultivo ou da
Diretoria Executiva que versem sobre a alienação, cessão, permuta e constituição
de quaisquer ônus sobre bens Imóveis da Entidade ou que importem em
significativa alteração patrimonial;
VI - submeter li deliberação do Conselho Consultivo ou, conforme a
gravidade do caso, à Assembléia Geral, as Irregularidades, erros e fraudes que
apurar, recomendando as providências cabíveis;
VII - examinar a documentação contábil, patrimonial, financeira, fiscal,
trabalhista e previdenciária da ANIS, instrumentos de contrato, convênio,
parcerias, ajustes e outros instrumentos congêneres, bem como todo e qualquer
documento que envolva pagamento, recebimento, aquiSição, doação, cessão,
promessa de cessão e alíenação~ _.1',', .
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VIII • determinar a realização de auditoria ou tomada de contas dos
responsáveis por bens e valores da Entidade, inclusive por auditores externos
Independentes, se for ocaso;
IX • solicitar providências ao Conselho Consultivo e à Diretoria Executiva
para o saneamento ou a correção de irregularidades e para o atendimento das
exigências legais e estatutárias relacionadas com suas atribuições;
X • convocar imediatamente a Assembléia Geral sempre que, em
decorrência de ação ou omissão do Conselho Consultivo ou da Diretoria Executiva,
ou de qualquer de seus membros:
a) restar caracterizada a obstrução ao pleno exercício de seu poder
fiscalizador;
b) não forem atendidas suas solicitações, exigências e determinações
decorrentes de normas legais e estatutárias;
c) for verificada a prática de irregularidades e fraudes pelo Conselho
Consultivo, pela Diretoria Executiva ou por qualquer de seus membros.
Art. 57. O Conselho Fiscal remeterá ao Conselho Consultivo os pareceres a
cuja emissão se acha obrigado nos termos destes Estatutos até o décimo dia útil
após o recebimento da documentação para análise, prazo este prorrogável por Igual
período, uma única vez.
§ 1°. O parecer sobre o balanço será encaminhado ao Conselho Consultivo
até 4S (quarenta e cinco) dias após o encerramento do exercício analisado.
§ 2°. Havendo divergências na emissão de pareceres pelo Conselho Fiscal,
prevalecerá o entendimento da maioria de seus membros.
Art. 58. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente na sede da ANIS até
o final do mês subseqüente ao último balancete emitido e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente ou pelo Presidente do Conselho Consultivo
ou a maioria dos integrantes deste último Conselho.
Art. 59. O Conselho Fiscal delibera por maioria simples de votos.
Art. 60. É vedado ao Conselho Fiscal reter em seu poder livros, balancetes,
balanços e quaisquer outros documentos, devendo os mesmos ser analisados
sempre nas dependênCias da ANIS.
Titulo V
Do Patrim6nlo e dos Recursos Financeiros e
da Gestlo Financeira
Capitulo J
Do Patrimônio e DOI Recursos Financeiros
Art. 61. O patrimôniO da ANIS constitui-se dos bens e direitos de qualquer
natureza que a Entidade possua ou venha a possuir na realização de suas
atividades.
Art. 62. COnstituirão a receita da ANIS:
I . contribuições dos associados;
11 • doações, legados e quaisquer outras formas de benefícios que lhe forem
destinados por pessoas físicas ou instituições públicas ou privadas, nacionais ou
estrangei ras;
III - subvenções, dotações, auxílios ou contribuições que, eventualmente
lhe sejam estipulados pelo Poder Público;
IV.~~
renda proveniente da organização ou promoção, direta ou indiret.a, de
eventos; ., ".
~:'
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v • rendas auferidas de seus bens patrimoniais;
VI - remuneração de trabalhos técnicos e resultado de outros serviços que
explorar;
VII - receitas de qualquer natureza, inclusive as provenientes da
comercialização de publicações e produtos;
VIII· rendas provenientes dos resultados de quaisquer de suas atividades;
IX - usufrutos que lhe forem constituídos;
X - rendas provenientes dos títulos, ações ou ativos financeiros de sua
propriedade ou operações de crédito;
XI - o produto da alienação ou cessão onerosa de seus bens.
§ 1°. O Conselho Consultivo sempre decidirá no caso de doações ou
concessão de quaisquer outras formas de benefícios com encargos para a Entidade.
§ 2°. A alienação, cessão, permuta ou constituição de quaisquer ônus sobre
bens Imóveis da ANIS somente serão admitidas após a aprovação da Assembléia
Geral.
Art. 63. Constituirão a despesa da ANIS:
I - despesas de custeio:
a) pessoal:
1 - salários;
2 - gratificações e comissões;
3 • encargos sociais;
b) materiais de consumo;
c) serviços de terceiros;
d) encargos diversos;
e) despesas de exercícios anteriores.
II - transferências correntes:
a) pessoal: salário-família;
UI - despesas de capital:
a) obras;
b) instalações;
c) máquinas e equipamentos;
d} veículOS;
e) outros materiais permanentes.
Art. 64. A receita e a despesa serão contablUzadas de acordo com a
legislação vigente.
Art. 65. A ANIS aplicará integralmente na consecução de seus objetivos
institucionais eventuais excedentes operacionais auferidos com a realização de suas
atividades.
Parágrafo único. A aplicação dos recursos obedecerá ao estabelecido no
plano de aplicação dos recursos e no programa de atividades e outros trabalhos,
aprovados pelo Conselho Consultivo no início de cada exercício fiscal, observando
se ainda cronogramas específicos de liberação e de aplicação das verbas.
Art. 66. É vedado à ANIS distribuir entre os seus associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades.

capitulO 11
Do Exercício Social, do Orçamento e da Gestilo Financeira
Art. 67. O exercício social financeiro coincidirá com o ano civil.
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Art. 68. O programa de atividades e outros trabalhos da ANIS será
anualmente estabelecido mediante a elaboração de um orçamento de previsão da
receita e fixação das despesas, bem como de um programa de Investimentos.
§ 1°. A proposta orçamentária será elaborada pela Diretoria Executiva e
submetida à aprovação do Conselho Consultivo.
§ 2°. O orçamento anual pOderá consignar reserva de contingência até o
limite de dois décimos do total da despesa, a fim de que a Diretoria Executiva
possa fazer face a despesas não previstas, independentemente de alteração no
orçamento.
§ 3°. O orçamento anual poderá ser alterado pelo Conselho Consultivo
mediante proposta circunstanciada da Diretoria Executiva.
Art. 69. Os elementos constitutivos da ordem econômica, financeira e
orçamentária da ANIS deverão ser escriturados em livros próprios ou fichas e
comprovados por documentos mantidos em arquivo, observada ainda, no que
couber, a legislação aplicável à espéCie.
Art. 70. Na gestão financeira da ANIS, Inclusive no que se refere à
prestação das contas da Entidade, os responsáveis deverão observar, no mínimo, o
seguinte:
I - os princípios fundamentais da contabilidade e das Normas Brasileiras de
Contabilidade;
II - a divulgação, por qualquer melo eficaz, no encerramento do exercício
fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da Entidade,
incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando
os à disposição para exame de qualquer cidadão;
III - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos
independentes se for o caso, da aplicação de recursos objeto de termo de parceria,
sempre que o respectivo instrumento de ajuste assim o exigir;
IV - a prestação de contas conforme determina o parágrafo único do artigo
70 da Constituição Federal de 1988 sempre que utilizar, arrecadar, guardar,
gerenciar ou administrar dinheiros, bens e valores públiCOS ou pelos quais as
pessoas jurídicas de direito público interno respondam ou, quando em nome
destas, assumir obrigações de natureza pecuniária.
Titulo VI
Do Processo Eleitoral

Art. 71. As eleições gerais para os Conselhos Consultivo e Fiscal da ANIS
serão realizadas ao final de um triênio administrativo, entre os seis últimos meses
do ano.
Art. 72. A eleição dos membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal da ANIS
será feita mediante escrutínio direto e secreto.
Parágrafo único. Cada associado terá direito a um único voto.
Art. 73. Até 40 (quarenta) dias antes da data de realização das eleições, o
Conselho Consultivo publicará editai convocando a realização de Assembléia Geral
para a escolha dos membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal, declarando aberto o
processo eleitoral e indicando:
I - o período de realização das eleições;
II - os cargos a serem preenchidos nas eleições para o Conselho Consultivo
e Conselho Fiscal;
III - o período de registro das chapas para as eleições para o Conselho
Consultivo e de candidatos para as eleições para o Conselho Fiscal;
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IV - os requisitos estatutários e regimentais para o associado votar e ser
votado nas referidas eleições bem como para registro das chapas e candidatos;
V - os nomes dos membros do Conselho Consultivo e daqueles escolhidos
pela Assembléia Geral Que Integrarão a Comissão Eleitoral.
§ 1°. O penodo de registro das chapas para as eleições para o Conselho
Consultivo e de candidatos para as eleições para o Conselho Fiscal se estenderá do
primeiro dia útil Imediatamente posterior à publicação do edital de convocação das
eleições de que trata o caput deste artigo, até 30 (trinta) dias antes da data de
realização das eleições.
§ 2°. A data de realização das eleições a que se refere este artigo
corresponde ao dia do pleito ou, se convocadas eleições em periodo superior a um
dia, ao último dia de votação.
Art. 74. O processo eleitoral de escolha dos membros dos Conselhos
Consultivo e Fiscal será coordenado por uma Comissão Eleitoral, à qual competirá
apreciar e julgar toda e qualquer matéria referente ao registro de chapas e
candidatos, à propaganda eleitoral, 11 votação e à apuração dos resultados,
observados os limites de suas atribuições nos termos deste Estatuto.
Parágrafo único. Das decisões da Comissão Eleitoral cabe recurso à
Assembléia Geral, desde que assinado por no mínimo 2/3 (dois terços) dos
componentes da chapa ou 30% (trinta por cento) dos candidatos ao Conselho
Fiscal.
Art. 75. A Comissão Eleitoral de que trata o artigo anterior será constituída
pelos seguintes membros:
I - dois membros Indicados pela Assembléia Geral;
II - dois membros indicados pelo Conselho Consultivo;
III - um membro de cada chapa concorrente.
Parágrafo único. No mesmo ato de indicação dos membros que comporão
a Comissão Eleitoral, a Assembléia Geral, o Conselho Consultivo e as respectivas
chapas indicarão também número Idêntico de suplentes para substituírem os
titulares à sua falta ou impedimento.
Art. 76. O procedimento para registro e impugnação de chapas e
candidatos; a estipulação de normas e prazos para a realização de propaganda
eleitoral e condução dos trabalhos de votação e apuração; bem como as espéCies
de recursos cabíveis durante o processo eleitoral e seus respectivos efeitos, prazos
para interposição, processamento e julgamento serão previstos em Instruções
próprias, aprovadas pela Comissão Eleitoral, observadas as disposições constantes
destes Estatutos.
Parágrafo único. Compete ao Conselho Consultivo, até 30 (trinta) dias
antes da realização das eleições, propor à Comissão Eleitoral as instruções de que
trata o caput deste artigo.
Art. 77. A regulamentação do processo eleitoral observará ainda o seguinte:
I - pertencer o associado à categoria de associado efetivo para poder votar e
ser votado para os Conselhos Consultivo e Fiscal;
II - estar o associado filiado à ANIS há pelo menos seis meses da data de
realização das eleições para poder votar e há pelo menos um ano daquela mesma
data para poder ser votado para os Conselhos Consultivo e Fiscal;
III - publicação prévia, até o Início do período de registro das chapas e
candidatos, da relação de associados que não se encontrarem em pleno gozo dos
seus direitos;
IV - registro prévio e indicação pelas chapas de candidatos a todos os
cargos do Conselho Consultivo, sendo vedadas as candidaturas iSOla~a-+s;
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indicação pelas chapas, no pedido de registro, dos membros titular e
suplente que irão integrar a Comissão Eleitoral;
VI - registro prévio de candidaturas isoladas para o Conselho Fiscal no
mesmo período em que ocorrer o registro de chapas para o Conselho Consultivo;
VII - possibilidade de substituição de candidatos ao Conselho Consultivo
pela chapa interessada até 10 (de~) dias antes do pleito, sUjeitando-se a indicação
do novo nome a registro perante a Comissão Eleitoral;
VIII - realização de sorteio para a definição da ordem em que o número de
cada chapa para o Conselho Consultivo e os nomes dos candidatos ao Conselho
Fiscal figurarão nas cédulas;
IX - votação Simultânea para 11 escolha dos membros dos Conselhos
Consultivo e Fiscal, mediante urnas, cédulas e escrutínios distintos para a eleição
de cada órgão,
Parágrafo único. Na hipótese de ser eleito membro de qualquer dos
Conselhos em desacordo com as condições estipuladas nos incisos I e 11 do caput
deste artigo, a eleição do mesmo será considerada nula e o substituto escolhido:
I - em Assembléia Geral, mediante Indicação do Conselho Consultivo, se
pertencente àquele órgão;
11 - mediante a convocação dos suplentes na ordem em que foram eleitos,
se membro do Conselho Fiscal.
Art. 78. O candidato que requerer o seu registro em uma chapa não poderá
fazê-lo também em relação a Outra, sob pena de ser negado o registro de sua
candidatura em ambas as chapas, salvo se houver solicitado seu desligamento de
uma delas.
Art. 79. Após a apuração dos resultados das eleições e a decisão de todos
os recursos porventura interpostos, a Comissão Eleitoral proclamará a chapa eleita
para o Conselho Consultivo, bem como os candidatos eleitos e a ordem de votação
dos suplentes para o Conselho Fiscal.
Art. 80. Verificada a nulidade das eleições em relação a um dos Conselhos,
a Comissão Eleitoral determinará a realização de nova votação, em até 20 (vinte)
dias após declarado o resultado do pleito, ratificando a eleição do outro órgão.
Art. 81. Os membros eleitos para os Conselhos Consultivo e Fiscal da ANIS
serão empossados até 30 (trinta) dias após a data de realização das eleições.
Art. 82. O mandato dos membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal da
ANIS terá a duração de 3 (três) anos, contados da data da posse, sendo
permitidas reconduções.
Art. 83. A escolha dos membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal
observará, no que couber, os principios gerais do Direito Eleitoral Brasileiro.

Titulo VII
Do Regime Disciplinar
Art. 84. Os associados que infringirem o presente Estatuto, o Regimento
Interno, os regulamentos, as resoluções complementares e as deliberações da
Assembléia Geral, do Conselho Consultivo e da Diretoria Executiva da ANIS
sujeitam-se às seguintes sanções:
I - advertência por escrito;
II - suspensão de todos os direitos, vantagens, prerrogativas e benefícios
por prazo não superior a 90 (noventa) dias, sem prejuízo do pagamento das
contribuições financeiras estipuladas em Assembléia Geral enquanto durar a
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III - expulsão do quadro social da entidade e perda definitiva de todos os
direitos, vantagens, prerrogativas e benefícios, sem prejuí~o da quitação dos
débitos porventura existentes quando de sua exclusão;
IV - destituição, que importa na perda do mandato eletivo, função ou
comissão em cuja investidura se encontre o associado;
§ 1°. As sanções serão aplicadas segundo a gravidade da falta, levando-se
em consideração os antecedentes do infrator e as circunstâncias em que ocorreram
o fato ou a prática do ato.
§ 2°. Dependendo da gravidade do fato, além da destituição, a penalidade
de expulsão também poderá ser apUcada ao associado.
Art. 85. As penalidades serão aplicadas em decorrência do cometimento das
segUintes faltas:
I - com advertência:
a) por inobservância dos deveres inerentes à condição de associado, salvo
se por motivo justificado, quando não caiba outra penalidade;
b) pela prática de atos que Infrinjam as regras de boa conduta nas
dependências ou em eventos de qualquer natureza promovidos pela ANIS;
c) por desrespeito ou desacato a prepostos da ANIS.
11 - com suspensão:
a) pela prática de ofensa física ou moral contra qualquer pessoa nas
dependências da ANIS ou em eventos por ela promovidos;
b) por Incontinência pública ou escandalosa nas dependências da ANIS ou
em qualquer evento por ela promovido;
c) aos que causarem dano ao patrimôniO da ANIS, sem prejuízo do
ressarcimento e sob pena de expulsão do quadro social da entidade, se praticado
intenCionalmente;
d) por desrespeito ou desacato a qualquer associado, membro dos
Conselhos Consultivo e Fiscal ou Integrante da Mesa de Assembléia Geral;
e) aos que promoverem de qualquer forma o descrédito da ANIS;
f) em caso de reincidência nas faltas punidas com advertência;
III - com expulsão:
a) pela prática de atos de improbidade que visem a burlar a satisfação de
reqUisitos exigidos para admissão ou permanênCia no quadro social;
b} pela prática de abusos ou irregularidades graves no desempenho do
cargo para o qual tenha sido eleito ou nomeado, ou dos encargos que lhe tenha
sido confiados;
c) pela recusa ou omissão em ressarcir prejuízo causado à ANIS;
d) em caso de reincidência nas faltas punidas com suspensão que, em
conjunto, excedam a noventa dias;
e) por transgressão ostensiva e deliberada de normas estatutárias e
regulamentares;
f) pela apropriação indevida de bens ou valores da ANIS.
IV • com destituição, os membros do Conselho Consultivo, da Diretoria
Executiva ou do Conselho Fiscal que:
a) deixarem de convocar os colegiados superiores, na forma e época
devidas, sem motivo justificado;
b) agirem com prevaricação ou desídia no desempenho de qualquer cargo
ou função para o quais tenham sido eleitos ou nomeados;
c) obtiverem, de forma Individual ou coletiva, benefícios ou vantagens
pessoais em decorrência da participação no respectivo processo decisório;
d} apropriarem-se inde\lidamente de bens ou valores da ANIS no
cumprimento das atribuições e responsabilidades de seu cargo ou fun~,~ ,'H
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Art. 86. São competentes para aplicar penalidades, das quais se dará
ciência ao infrator e ao quadro sodal:
I - a Assembléia Geral, quando se tratar de qualquer penalidade a ser
aplicada a membro dos Conselhos Consultivo e Fiscal ou integrante da Mesa da
própria Assembléia;
II - o Conselho Consultivo, nos casos de advertência escrita, suspensão,
expulsão de associado e destituição de integrante da Diretoria Executiva.
Art. 87. A apuração de responsabilidade será feita mediante processo
administrativo, assegurandO-se ao acusado amplo direito de defesa.
Art. 88. Dos atos do Conselho Consultivo que impuserem penalidades
disciplinares caberá recurso li Assembléia Geral, no prazo de dez dias, contados da
comunicação ao infrator.
§ 1°. Os recursos previstos neste artigo serão apreciados na primeira
Assembléia Geral Extraordinária que vier a ser realizada após a interposição do
apelo, não sendo obrigatória a convocação de Assembléia Geral específica para
esse fim.
§ 2°. Os recursos de que trata este artigo não terão efeito suspensivo,
exceto se a aplicação da sanção ocorrer nos 90 (noventa) dias anteriores à data de
realização das eleições.
Art. 89. As penalidades serão canceladas para todos os efeitos nos
seguintes prazos, contados da data de sua aplicação:
I . advertência: após doze meses, desde que no mesmo período não tenha
ocorrido a aplicação de qualquer outra sanção ao associado;
lI· suspensão: após dois anos;
UI - destituição: após dez anos.
Art. 90. A expulsão ou seu desligamento voluntário do quadro social
obrigam o associado ao pagamento imediato das contribuições financeiras
estipuladas em Assembhiia Geral, que serão consideradas vencidas desde a data de
exclusão e sujeitos à execução nos termos da lei.
Art. 91. A sanção disciplinar independe da eventual responsabilidade civil e
penal do Infrator.

Título VIII
Da Reforma dos Estatutos
Art. 92. Os presentes Estatutos ou quaisquer de suas disposições somente
poderão ser reformados por deliberação de Assembléia Geral especificamente
convocada para este fim. por votação da maioria simples dos presentes, e mediante
proposta:
I · do Conselho Consultivo, aprovada por no mínimo 1/3 (um terço) de seus
membros titulares;
II • de no mlnimo 1/3 de associados efetivos, em pleno gozo de seus
direitos.

Titulo IX
Da Dlssoluçlo
Art; 93. Não se dissolverá a ANIS salvo por motivos que dificultem a sua
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Art. 94. A ANIS somente poderá ser dissolvida
mínimo 2/3 (dois terços) de seus associados efetivos, ~~~=~~~~
especificamente convocada para tal fim, ou após decisão j~
julgado.
Art. 95. A fusão e a incorporação da ANIS a outra
da
aprovação de no mínimo 50% (dnqüenta por cento) dos associados efetivos,
reunidos em Assembléia Gerai especificamente convocada para tal fim.
Art. 96. A deliberação dissolutórla deverá compreender o processo de
liquidação e o destino do patrimônio, após satisfeitas todas as obrigações,
observada a legislação pertinente.
Art. 97. Em caso de dissolução da ANIS, o respectivo patrimônio líquido
será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal no
9.790, de 23 de março de 1999, ou, à sua falta, à entidade congênere que,
preferendalmente, em qualquer das hipóteses, tenha o mesmo objeto social.
Parágrafo único. Antes da destlnac;:ao do remanescente referida no caput
deste artigo, os associados poderIo receber em restituição, atualiZado o respectivo
valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da ANIS.
Art. 98. Na hipótese da perda da qualificação de que trata a Lei Federal nO
9,790, de 23 de março de 1999, o respectivo acervo patrimonial da ANIS
disponível, adquirido com recursos públiCOS durante o período em que perdurou
aquela qualificação, será transferido a outra pessoa juridlca qualificada nos termos
da referida Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social.

Titulo X
Das Disposiç6e!l Gerais e Transitórias
Art. 99. Os associados fundadores da ANIS, reunidos em Assembléia e
mediante o voto da maioria simples dos presentes, aprovarlio os presentes
Estatutos e escolherão os primeiros Integrantes dos Conselhos Consultivo e Fiscal,
bem como da Diretoria Executiva da Entidade.
Art. 100. Os associados não respondem solidária ou subsidiariamente pelas
obrigações da ANIS.
Art. 101. Em até 120 (cento e vinte) dias após a entrada em vigor destes
Estatutos, o Conselho Consultivo aprovará o Regimento Interno da ANIS.
Art. 102. A sede da ANIS situa-se na Cl.SW 304 - bloco B - salas 134, 135
e 136 - Ed. Oásis Center - Sudoeste - Brasília-DF e, para fins de correspondência e
centralização das atividades da entidade, o endereço ofidal é CLSW 304 - bloco B 
sala 134 - Ed, Oásis Center - Sudoeste - Brasília-DF, além do endereço da caixa
Postal 8011 - CEP 70.673-970 - Brasília-DF.
Art. 103. Os casos omissos nestes Estatutos serão resolvidos pelo Conselho
Consultivo ad referendum da Assembléia Geral.
Art. 104.
Estatutos entrarão em vigor na data de sua aprovação em
Assembléia Geral
Ilzada pelos associados fundadores da ANIS.
Brasilla, 28 de abril de 2010.
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