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TITULO I
○○

DA DENOMINACÅo, SEDE, FINS E DURACAO
ARTIGO IO ‑ Instituto Naciona獲

do Com6rcio e Servicos (doravante apenas

INSTITUTO) 6 uma pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos sendo
indeteminado seu prazo de dura9to, que Se reger各POr eSte Estatuto e, Subsidiariamente,

Pela Lei nO lO.406, de lO dejaneiro de 2002 (O
de dezembro de 1976 (a

C6digo Civil

Lei das Sociedades An∂nimas

), Pela Lei nO 6.404, de 15

) e demais dispositivos leg空

aplic各veis. O INSTITUTO poder各adotar nome fa・ntaSia, registrar nome e marca asslm

COmO lhe convierem.

Par各grafo Primeiro ‑ O INSTITUTO poder各atuar em todo o territ6rio nacional e no

exterior representando suas associadas legalmente constitufdas que atuem no setor de
COm6rcio e serv19OS・ Poder各tamb6m representar as Empresasque espontanea e

diretamente se associarem ao Instituto.

Paragrafo Segundo ‑ O ENSTITUTO, Observadas as exlgenCias lega萱S e eStatutarias,
POder各constituir, instalar e manter, Onde convier, OutraS institui96es, CentrOS de estudos,

ndeleos de pesqu宣Sa, eSCrit6rios ou representa96es, Pr6prlaS Ou em reglme de coopera9為O
●

COm institui96es nacionais ou estrangelraS;

Paragrafo Terceiro ‑ O ENSTITUTO nfo ter各qualquer甜a9叙o politico‑Partid鉦ia;

ARTIGO 2O ‑ a Sede do INSTITUTO funcionar各no SRTVN, Quadra 701, BIoco B, Sala
325, Ed縦cio Centro Empresarial Norte, Brasflia, Distrito Federal.

●

●

●

ARTIGO 3O ‑ O ENSTITUTO tem por o切etivos prmCIPalS:

I・ Congregar as empresas e institui95es representadas com o objetivo de troca de

experiencias e infoma96es;
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II.

Amparar e defchder os legitimos direitos, interesses das empresas e institui96es
representadas, COlaborando com os poderes p冊licos, COmO 6rg為o t5cnico,
COnSultivo e deliberativo, nO eStudo e solu9為O de problemas da classe congregada,

amparando e defendendo seus associados quando os mesmos solicitarem;
III.

Fomentar o desenvoIvimento e o incremento da atividade econ6mica do setor
representado, bem como das demais atividades que com este est♀iam direta ou

indiretamente relacionadas ;

IV.

Diligenciar para o maior entrosamento de seus associados efetivos com os
Organismos p的licos e prlVados de interesse do setor, nO que COnCeme

exclusivamente ao exercicio de suas atividades;

V.

Atuar no estimulo para o crescimento do setor de com5rcio e serv19OS,
aproximando suas associadas e outras institui96es que trabalham em prol do
desenvoIvimento deste setor;

VI.

Promover a divulga9aO, POr meio de veiculos de comunica9為O Pr6prlOS Ou de

terceiros, de informa96es e assuntos de interesse do setor de com6rcio e serv19OS;
VI工.

Promover? Participar e estimular a realiza9為O de congressos, expOS19OeS,

treinamentos, COnferencias e de outros eventos que possam contribuir para o

desenvoIvimento do setor;
VIⅡ.

Representar 」untO aOS POderes p的licos e colaborar com as associadas no ambito

estadual e munlCIPal, na defesa dos interesses do setor representado;

IX.

Fomentar, PrOmOVer e COlaborar para aprlmOramentO dos recursos humanos do
SetOr, mediante a96es pr6prlaS Ou COnVenios com 6rg為os e estabelecimentos de

ensino e outras institui95es, POdendo, neSteS CaSOS, Ser remunerada pelos serv19OS
PreStados;

Criar e manter serv19OS e beneficios a seu quadro de associadas;
Colaborar para o desenvoIvimento econ6mico e social do Pais;
Apoiar atividades que, POr SuaS CaraCteristicas espec綿cas, COntribuam

fundamentalmente para a concretiza9為O dos o切etivos do INSTITUTO;
ⅩIII.

Fomentar, desenvoIver e apolar PeSqulSaS e levantamento de dados para o

ⅩIV.

Defender, em JulZO Ou fora dele, desde que com autoriza9為O do Conselho, OS

desenvoIvimento do setor depcom5rcio e serv19OS
interesses das empresas e institui95es representadas, em eSPeCial em causas que
auxiliar為o no estfmulo econ6mico ao com6rcio e presta9為O de serv19OS, mClusive
Participando como amicus curiae em processo judicial de relev会ncla,

PrOCedimentos concorrenclalS, audiencias p請licas, meCanismos de regula9aO e

ⅩV.

qualquer outro litigio que envoIva a categoria econ6mica;
Promover, realizar, mCentivar, fomentar, PreServar, difundir, eStimular e apolar
atividades e eventos culturais e artisticos, POr meio de pr句etos espec綿cos,
mediante parcerias com a iniciativa privada ou com a utiliza辞O de recursos

P的licos e incentivados, nOS temOS da legisla9脅O brasileira;

ⅩVI.

Elaborar e incrementar prqjetos de foma direta ou em parcerias com outras
entidades p的licas ou prlVadas, de interesse dos associados, Para melhoria das
′

●

entidades empresariais, do ambiente de negocIO e COmPetitividade das empresas・
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Paragrafo prlmeiro ‑ O Instituto obedecer各o disposto na Lei 12.846/2013 e toda a
legisla9あafim, reCOnhecendo o co叩unto de Nomas e disciplinas estabelecidas para as

Institui96es em geral e seus integrantes, nO Seu relacionamento e a96es de um modo
geral.
●‑

TITULOII

DO PATRIMONIO E DA RECEITA
ARTIGO 4O ‑ COnStituem patrim6nio do INSTITUTO:
‖‖=

Os bens e direitos por ela adquiridos;

‖‖リ

=リ

‖日田
細目リ

‖日田

Legados e doa96es;

Quaisquer bens, direitos materiais e imateriais, COap6reos ou incoxp6reos, bem
COmO Valores adventfcios;

Par毎rafo Primeiro ‑ aS doa96es e legados com encargos somente ser叙o aceitos ap6s a

manifesta9為O do Conselho de Administra9aO;

Paragrafo Segundo ‑ O Patrimchio do ENSTITUTO pemanecer各sob a guarda e

responsabilidade direta do Diretor Presidente, Cabendo, entretantO, aS Associadas de
maneira geral a obriga9fb de zelar pelos bens e direitos da assocla9訊o.

Paragrafo Terceiro ‑ O ENSTITUTO poder各agregar ao seu acervo patrimonial outros

bens m6velS, im6veis ou semoventes, POr COmPra, doa9fb, legados, Ou qualquer outro
modo aquisitivo.

Paragrafo Quarto ‑ O Conselho de Administra9fo pode autorizar a participa9あdo

ENSTITUTO em parcerias com empresas ou Poderes constitufdos, em qualquer nivel, que
envoIva a utiliza9fb

reCebimento ou mgreSSO de verbas p同licas ou prlVadas para atender

aos seus o切etivos, Cu]OS reCurSOS SeF為O administrados exclusivamente pelo ENSTITUTO.

ARTIGO 5O ‑ COnStituem receitas do ENSTITUTO:

l

●

●

‖‖案葵‖‖

Joias, taXaS e COntribui96es que arrecadar JuntO aS aSSOCiadas;
Rendas resultantes de presta確o de serv19OS, inclusive as suas associadas;

=

l

工

●

Contribui96es ou auxilios de pessoas鯖sicas ou jurfdicas prlVadas, naCionais ou

ⅣⅤⅥ

estrangelraS ;

Rendimento de bens pr6prlOS;
Rendas em seu favor constituidas por terceiros;
Patrocinios para a realiza9為O de atividades, Prqjetos e eventos promovidos pela

aSSOCla9aO ;

Usufrutos que lhe forem conferidos;
Juros e rendimentos banc鉦ios;

Rendimentos que venham auferir pela presta確o de serv19OS remunerados, SemPre,
●

tendentes a ensqIar a COnSeCu9為O dos o切etivos e finalidades estatut誼as;

4
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X・

Rendimentos decorrentes de titulos, a96es ou pap6is financeiros;

XI・

Rendas decorrentes da produ9fo de material did釦ico‑Pedag6gico de qualquer

XII.

Rendimentos resultantes das atividades relacionadas direta ou indiretamente com a

natureza;

COnSeCu9執o dos o切etivos e finalidades estabelecidos neste Estatuto;

‑

XIⅡ. Rendimentos decorrentes do registro de propriedades intelectuais registradas pelo

INSTITUTO.
ARTIGO 60 ‑ O Patrim6nio, aS reCeitas e eventual superivit do INSTITUTO somente
POder為o ser utilizados para a manuten9脅O de seus o切etivos, Sendo vedada a distribui辞O

de sobras ou dividendos.

TITULO IⅡ

DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 7O ‑ O INSTITUTO ter各as seguintes categorias de membros associados:
細目‖

Fundadores ;

門‖リ

‖リ ‖‖リ
‖‖輩園田‖り

E持tivos;

Benem5ritos

Par各grafo Primeiro ‑ S叙o membros Fundadores, OS aSSOCiados que se fizeram

representar na assembleia geral de funda9fb do INSTITUTO.
●

Paragrafo Segundo ‑ S脅O membros Efetivos as assocla96es de empresas de com6rcio e

Serv19OS legalmente constitufdas que mgreSSarem nO INSTITUTO ap6s sua funda辞O.

Paragrafo Terceiro ‑ S易O membros Benem6ritos as associadas pessoas fisicas ou

jurfdicas que, a Critさrio do Conselho de Administra9叙o e das regras deste Estatuto, forem
assim reconhecidos, apenaS Para eSSe fim, n奮O tendo direito a voto.

TITULO IV
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ARTIGO 80 ‑ Para realizar suas finalidades e atinglr SeuS O切etivos, O ENSTITUTO ter各
OS Seguintes 6rg訊os:

I.
II.
IⅡ.

IV.
V.

AssembleiaGeral;
Conselho de Administra9為O;
Diretor Presidente

ConselhoFiscal;
Conselho Consultivo.

Paragrafo Unico ‑ tOdos os membros que ocuparem qualSquer CargOS, dentro dos orgaos
′

●

estabelecidos no presente artigo, n執o perceber奮o remunera辞O de qualquer especle・
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TITULO V

DA ASSEMBLEIA GERAL
ARTIGO 9O ‑ a Assembleia Geral do ENSTITUTO 5 composta pelos membros indicados

fomalmente pelos membros Fundadores e membros Efedvos, Sendo admitido somente
um representante por associada.

Paragrafo Primeiro ‑ a Assembleia Geral do ENSTITUTO 6 soberana e tem poderes
Para decidir todas as quest6es relativas aos seus o切eto e funcionamento, e tOmar aS

resolu96es que julgar convenientes a sua defesa e desenvoIvimento.

Paragrafo Segundo ‑ eSte Estatuto s6 poder各ser mod綿cado mediante proposta
encaminhada e analisada pelo Conselho de Administra辞o, a Ser deliberada e votada em

assembleia geral.
ARTIGO lO ‑ a ASSEMBLEIA GERAL ser各convocada pelo Presidente do Conselho de

Administra9aO? Seu Substituto legal, COm anteCedencia mfnima de 20 (vinte dias), POr
intem5dio de clrCular expedida a todos as associadas

POr qualquer meio ‑鱒sico ou

eletrchico ‑ que Permita a comprova9着O de recebimento.

Paragrafo Unico ‑ a COnVOCa9為O COnter各, a16m do Ioca量, data e hora da assembleia, a
Ordem do dia, e, nO CaSO de refoma do estatuto, a indica9叙o da mat6ria.

ARTIGO ll ‑ a Assembleia Geral ser各instalada em prlmeira convoca9為O, COm a

PreSen9a de maioria absoluta dos membros Fundadores e associadas Efetivas e, meia hora
depoIS, em Segunda convoca9fo, COm qualquer ndmero de associadas, Salvo em casos
especiais previstos nestes Estatutos ou na Lei.
Paragrafo Primeiro ‑ 5 condi9fb叩ara o exercfcio do direito de voto, naS aSSembleias

geralS, que aS aSSOCiadas efetivas e associadas fundadoras estqjam quites com todas as
SuaS Obriga95es societ鉦ias, PeCuni誼as ou n各o;

Paragrafo Segundo ‑ aS Assembleias Gerais serfb presididas pelo Presidente do
Conselho de Administra9各O do ENSTITUTO e secretariadas por um dos presentes, POr
aquele escolhido, eXCetO Se decidido em contr各rio pela manifesta9為O de 2/3 (dois ter9OS)
dos representantes das associadas presentes・

ARTIGO 12 ‑ aS delibera96es da assembleia geral, reSSalvadas as exce96es previstas em
lei e neste Estatuto, Ser叙o tomadas por maioria simples de votos, naO Se COmPutando os

VOtOS em branco.

ARTIGO 13 ‑ 6 competencia exclusiva da Assembleia Geral:

騨
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Analisar e deliberar, anualmente, SObre as demonstra96es financeiras e a presta辞O

de contas do ENSTITUTO;
II.

Deliberar, anualmente, SObre o or9amentO anual de receitas e despesas do

INSTITUTO;
Refomar ou modificar este Estatuto;

Eleger ou destituir, a qualquer tempo

.

OS OCuPanteS de cargos eletivos do

INSTITUTO ;
Deliberar sobre a compra, aliena9笥O Ou Permuta de bens im6veis do ENSTITUTO;

Deliberar sobre a extin辞O do INSTITUTO;

Decidir, em grau de recurso, qualquer mat5ria que julgar relevante e oportuna,

deliberada pelos demalS OrgaOS PreVistos no Artigo 8O;
VIⅡ.

Intervir nos Conselhos de Administra9為O e Fiscal, Se neCeSSarlO, Para Salvaguarda

IX.

Decidir sobre a concess各o de titulos honor綿cos, homenagens ou premla96es, Pelo

da unlaO, integridade e vitalidade do INSTITUTO;

INSTITUTO, inclusive para indicar e nomear membros Benem6ritos;

X.

Decidir sobre o afastamento tempor各rio de membros dos Conselhos de
Administra9着O e Fiscal, reSguardando os prmCIPIOS da moralidade, da 6tica,
altem含ncia do coapo executivo, tranSParenCia, democracia e responsabilidade

SOCial;

ⅩI.

Julgar recursos intexpostos contra atos dos Conselhos de Administra9奮O e

Conselho Fiscal;
ⅩII.

Deliberar sobre aceita辞O de doa96es com encargos;

XI工I.

Examinar o relat6rio do Conselho de Administra9為O;

XIV.

Sugerir ao Conselho de Administra9aO aS PrOVidencias que julgar necess各rias ao

ⅩV.

interesse do INSTITUTO;
Aprovar os reglmentOS intemos e regulamentos do INSTITUTO, bem como outros

XVI.

Deliberar sobre a conveniencia de aqulS19aO, Ou Onera辞O de bens pertencentes ao

atos nomativos de sua competencia estatutむia;

INSTITUTO;
ⅩVIエ.

Decidir sobre o preenchimento tempor各rio de cargos nos Conselhos de

XVIⅡ.

Deliberar sobre proposta de crla9為O, absor9為O Ou incoapora9叙o de outras

ⅩIX.

Aprovar a contrata9aO de empr5stimos financeiros, S♀事a em bancos, S♀Ia POr meio

ⅩX.

Autorizar ou n為o, em grau de recurso, O uSO Pelos associados efetivos ou de quem

Administra姉O e Fiscal no caso de vacancla;

institui96es ao INSTITUTO;
de particulares, bem como a grava9各O de 6nus sobre im6veis;

requerer das marcas, PatenteS e SimboIoglaS de propriedade do INSTITUTO;
ⅩⅩI.

細￣￣場‑「

Autorizar ou nあo mgreSSO em JulZO do ENSTITUTO, Sendo os pleitos restritos a

interesses das classes representadas e comuns as Institui96es Nacionais e as teses
t5cnicas chancelas pelas Associadas.
Par晦rafo Unico ‑ aS decis6es sobre os assuntos referentes ao contido nos incisos II,

VIⅡ, X e XII deste artigo, eXigirao qu6rum qua皿cado de aprova9為O de 2/3 (dois ter9OS)
dos presentes a reuni執o assemblear.

騨
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ARTIGO 14 ‑ a As‑Sembleia Geral somente poder各deliberar sobre a mat6ria constante da
Ordem do Dia

COmunicada pela circular de convoca9為O, Sendo vedada a inclus叙o do
●

temo

assuntos gerais

ou equlValentes como item.

ARTIGO 15 ‑ a Assembleia Geral reunir‑Se‑各, Ordinariamente, at5 o dia O2 de atril de

Cada exercicio e, eXtraOrdinariamente, Para tOmar COnhecimento e deliberar sobre

qualquer assunto de interesse urgente e imediato do ENSTITUTO, O qual nao sqia POSSfvel
aguardar jus舶cadamente a assembleia geral ordindria, a ela submetida pelos Conse量hos

de Administra辞O Ou Conselho Fiscal.

Paragrafo Primeiro ‑ a Assembleia Geral Extraordin鉦ia, nO CaSO de recusa ou omissあ

do Presidente do Conse宣ho de Administra9為O, POder各ser convocada a requerimento de

Pelo menos metade mais um dos membros do Conselho de Administra9aO

Ou ainda por

lOO% (Cem POr CentO) dos membros titulares do Conselho Fiscal.
Paragrafo Segundo ‑ nO CaSO de ocorrencia do disposto no paragrafo anterior, qualquer
dos representantes que assinar o requerimento poder各expedir a convoca9fo nos temos do

PreSente eStatutO, e a lideran9a dos trabalhos neste caso, reCaira sobre um dos
representantes das associadas, que Ser各e宣eito no ato de instala9fo da assembleia.

ARTIGO 16 ‑ a Assembleia Geral Extraordin誼a que tiver por objeto a refoma do
estatuto somente se instalar各em prlmeira convoca9叙o com a presen9a das associadas

Fundadoras e associadas Efedvas que representem coruuntamente dois ter9OS, nO m王nimo,

dos votos, maS POder鉦nstalar‑Se em Segunda convoca9叙o com qualquer n血mero.

TITULO VI
DO CONSELHO DE ADMINISTRACÅo
ARTIGO 17 ‑ O Conselho de Administra9釦o 6 0 6rgao de administra9fo do INSTITUTO,

COmPOStO POr 7 (sete) membros, Sendo um representante de cada associada Fundadora e

POr 2 (dois) associados Efetivos, Se houver.
Paragrafo Primeiro ‑ a Vaga dos representantes de cada associada Fundadora, nO
Conselho de Administra鈎O, Ser各OCuPada automaticamente por seu presidente ou

OCuPante de cargo hierdrqulCO equlValente, Sendo substitufda tamb6m automaticamente
●

Pela sucess為o do cargo de presidente ou equlValente.

Paragrafo Segundo ‑ aS 2 (duas) vagas de membros Efedvos, nO Conselho de
Administra9各O, Ser各O OCuPadas mediante elei9あprevista no artigo 30 e seguintes deste

Estatuto.

Paragrafo Terceiro ‑ O mandato dos ocupantes das 2 (duas) vagas de associada Efetiva,
no Conselho de Administra9為O, Ser各de l (um) ano, Sendo pemitida apenas uma
recondu9fb consecutiva para o cargo・ O mandato dos ocupantes das vagas de membros

Fundadores 6 pemanente, nOS temOS do Paragrafo Primeiro, deste Artigo 17.
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Paragrafo Quarto ‑ CaSO apePaS um, Ou nenhum, membro Efetivo se apresente, O
Conselho de Administra9着O funcIOnar各regularmente com o quorum existente.

Par晦rafo Quinto ‑ OS OCuPanteS do Conselho de Administra9努O nfb poder為o exercer
CargO Ou emPregO em COmiss為o nos ambitos govemamentais federal, eStadual ou
munlCIPal, nem meSmO mandatos eletivos perante os Poderes Executivo e Legislativo・

ARTIGO 18 ‑ O Conselho de Administra鈎O Ser各COOrdenado por um Presidente, que
Ser各aquele eleito pelos Membros do Conselho de administra辞O, nOS termOS do artigo 30

e seguintes deste Estatuto.

Par晦rafo Primeiro ‑ a elei9為O do Presidente do Conselho de Administra辞O dever各
OCOrrer nO meSmO dia da elei9執o dos candidatos as duas vagas destinadas aos membros

Efetivos.
Par晦rafo Segundo ‑ O Presidente do Conselho de Administra9fo eleito ocupar鉦ambem

a vaga de Diretor Presidente, nOS temOS deste Estatuto.
Par毎rafo Terceiro ‑ nOS impedimentos temporarios ou definitivos, O Presidente ser各
Substitufdo por outros membros do Conselho de Administra9為O que Venha a ser indicado
Pela maioria dos membros, O qual assumir各suas fun96es legalS e eStatut各rias para todos

os fins e direitos.

Par各grafo Quarto ‑ OS OCuPanteS das vagas destinadas aos membros Fundadores, nO

Conselho de Administra9fb, PreVistos no Paragrafo Primeiro, do a正go 17, POderao

indicar um integrante de sua pr6prla Organiza9aO Para eXerCer O CargO de membro do
Conselho de Administra9脅O, mClusive com direito a se candidatar a presidencia do

meSmO.

ARTIGO 19 ‑ O Conselho de Administra9為O reunir‑Se‑各, em Car釦er Ordin各rio, Pelo
menos quatro vezes ao ano e, eXtraOrdinariamente, SemPre que for necess各rio.

Par各grafo Unico

‑

a COmPetenCia para convoca辞O das reuni6es ordin紅ias e

extraordin各rias do Conselho de Administra辞O 6 do seu Presidente, Seu Substituto legal ou,

ainda, em CaSO de recusa ou omlSSaO, POr requerimento firmado por no minimo metade

mais um de seus membros.

ARTIGO 20 ‑ aS COnVOCa96es das reuni6es ordin各rias ou extraordin各rias do Conselho de

Administra9為O Ser奮O feitas com antecedencia m平ma lO (dez) dias

atraV6s de circular

expedida a todos os conselheiros, POr qualquer melO ‑ fisico ou eletr6nico ‑ que Pemita a
COmPrOVa9為O de recebimento, na qual conste a pauta dos assuntos a serem tratados, a16m

de horario e local.

諦諦瀧馳宙

...青書...1,..﹂

韓坤や垂商連融

靭霞む舵繊細鈍朗読師事 種i覿蜜.

●
●t●.●
●書を重置.

控

書芸

i

蜜壷

●

繁り
持u

章一"職‑場場

i子i舶鞍

!轟毎.蛇
」輸鴫…

‑‑‑一珊商詔揃霜

DE削TIDADES

DO CO既轟〔10巨鮒l鳩Oi
ARTIGO 21 ‑ aS delibera96es, naS reuni6es do Conselho de Administra9為O, Ser為O
tomadas pelo voto da maioria simples de seus membros presentes a reuni為o.

ARTIGO 22 ‑ COmPete aO Conselho de Administra9叙o:
●一

Cumprlr e fazer cumprlr O Estatuto e regulamentos do INSTITUTO;
Superintender o ENSTITUTO em suas atividades gerenclalS, eXeCutivas e
financeiras ;

Fazer executar os planos de trabalho do INSTITUTO;
Apresentar, relat6rio de atividades, a PreSta9あde contas e o balan9O geral do

INSTITUTO no exercicio anterior, que Ser各O切eto de parecer do Conselho Fiscal
e aprova9叙o da assembleia geral;

V.

Decidir, em Prlmeira inst会ncia

SObre o mgreSSO e desligamento das associadas

efetivas observadas as dispos19OeS legalS;

VI.

Decidir, em Prlmeira inst含ncia, SObre aplica9aO de penalidades;

V工I.

Elaborar os reglmentOS e regulamentos intemos do INSTITUTO, Submetendo‑OS a

VIⅡ.

Deliberar sobre qualquer assunto de interesse das associadas, emitindo avisos de

工X.

Opinar sobre a aceita9叙o de doa96es com encargos e sobre a aquisi9各O e aliena9fo

Ⅹ.

Manter o quadro associativo e os membros dos 6rg割os de administra9あ

ⅩI.

Criar departamentos, COmiss6es especiais e orgaos reglOnais de representa9各O do

ⅩII.

Promover, apOlar e eStimular participa9to de eventos soclalS, Culturais e t5cnicos

ⅩIII.

Elaborar e remeter para delibera9fo da assembleia geral o or9amentO de receitas e

ⅩIV.

Escolher, COntratar e fixar os vencimentos de pro宜ssionais capacitados para

aprova9款o da assembleia geral;

Orienta9為O geral;

de bens im6veis, Para Orientar as decis6es da assembleia geral conforme o caso;

Pemanentemente informados sobre temas relativos a atividade do INSTITUTO;

INSTITUTO, reSPeitadas as diretrizes deste Estatuto;
ligados ds atividades direta ou indiretamente de interesse do setor;

despesas do INSTITUTO;
exercer as fun96es executivas do INSTITUTO;
XV・ Supervisionar e orientar as atividades da equipe executiva do ENSTITUTO
XVI・ DesenvoIver as a96es necess各rias para dar cumprimento ao disposto no artigo 3; e

XVⅡ・ Deliberar sobre os valores de manuten確O a Serem reCOlhidos pelos associados
efetivos, bem como das ioias de ingresso

.;‑

TITULO VII
DO DIRETOR PRESIDENTE
ARTIGO 23 ‑ Competira ao Diretor Presidente, eleito pelo Conselho de Administra9為O,
nos temos deste Estatuto e, em SeuS imped王mentos, a Seu Substituto legal‥

Assinar em co叫untO COm OutrO rePreSentante do conselho ou por meios de seus

PrOCuradores documentos referentes ao glrO de negocIOS, tais como: Cheques,
endosso, COntratOS, Ordem de pagamento, tftulo de cr5dito e qualSquer documentos
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que envoIvam responsabilidade social, COm aten9脅O aOS Vistos prevIOS de an各lises

COnt各beis e jurIdicas, COnfome for o caso;
II.

Representar o ENSTITUTO perante institui96es pf心licas, mistas ou particulares,
em JulZO Ou fora dele, em tOdos os assuntos do interesse da institui9為O, POdendo
delegar poderes a procuradores legalmente habilitados;

IⅡ・

Autorizar tomada de medidas urgentes e inadiiveis,

ad r誇renc海m

.̲

, do Conselho

de Administra9易O, dando posterior ciencia do mesmo em no maximo 15 (quinze)

dias;e

VI. Assinar todos os documentos legais da institui9aO;
TITULO VIⅡ

DO CONSELHO FISCAL
ARTIGO 24 ‑ O Conselho Fiscal do ENSTITUTO ser各composto por O3 (tres) pessoas

fisicas, Vinculadas aos membros Fundadores ou Efedvos, eleitos pela assembleia geral em

PrOCeSSO eleitoral (nos temos do artigo 30 e seguintes deste Estatuto), Para um mandato
de Ol (um) ano.

Par晦rafo Unico ‑ O Conselho Fiscal ser各coordenado por um Presidente, que Ser各aquele

que figurar na cabe9a da chapa eleita na foma deste estatuto.
ARTIGO 25 ‑ nfro poder歓o ser eleitas para o Conselho Fiscal, aS PeSSOaS que eXer9am

fun96es em outros 6rg寄os da administra鈎o do ENSTITUTO, Ou n叙o est♀jam em dia com
todas as obriga96es assumidas para com a institui辞O.

Paragrafo Primeiro ‑ na impossibilidade de atendimento ao artigo 31, O Conselho de
Administra姉O POder各convidar integrantes dos Conselhos Fiscais das associadas

fundadoras para completar o quadro de tres (3) conselheiros;

Par晦rafo Segundo ‑ OS OCuPantes do Conselho de Fiscal n各o poder為o exercer cargo ou
emprego em comiss叙o nos ambitos govemamentais federal, eStadual ou munlCIPal, nem

mesmo mandatos eletivos perante os Poderes Executivo e Legislativo.

ARTIGO 26 ‑ COmPete aO Conselho Fiscal:
I・ Fiscalizar os atos dos administradores do ENSTITUTO e verificar o cumprimento
dos seus deveres legalS e eStatutarios, nO que tange a Sua geSt脅O financeira;

II. Analisar e emitir parecer sobre o relat6rio anual circunstanciado, Pertinente as
atividades do ENSTITUTO e sua situa9奮O eCOn6mica, financeira e cont細il;
IⅡ・ Denunciar ao Conselho de Administra9為O e, Se eSte n叙o tomar as providencias

necess各rias para a prote9aO dos interesses do ENSTITUTO, a aSSembleia geral, OS
erros, fraudes ou crimes que descobrir, Sugerindo providencias

血eis a

regulariza9為O do INSTITUTO;

諒錐。
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IV. Examinar e emitir parecer sobre as demonstra96es financeiras do INSTITUTO,
SemPre que aChar necessdrio, Ou que for solicitado pelos Conselho de
Administra9あ;
V. Requisitar ao Conselho de Administra9為O e/ou a assembleia geral a contrata9fo ou

designa9あde auditoria extema independente

Para a apura9割o de fatos espec綿cos

e/ou esclarecimentos e levantamento de infoma96es para melhor desempenho de
SuaS atribui96es;
VI・ Sugerir ao Conselho de Administra9叙o, a96es que colaborem com a consecu9aO

dos o切etivos do INSTITUTO;

Paragrafo Unico ‑ nO eXerCfcio de suas atribui96es, OS integrantes do Conselho Fiscal
ter着o acesso aos lan9amentOS COnt細eis, ataS de reuni6es e demais pe9aS que forem
●

necess各rias ao bom e fiel cumprlmentO de suas atribui96es.

ARTIGO 27 ‑ O Conselho Fiscal ter各funcionamento pemanente e suas delibera96es
Ser奮O tOmadas por maioria de votos.

TITULO IX
DO CONSELHO CONSULTIVO

ARTIGO 28 ‑ O Conselho Consultivo 6 o 6rgfo de consulta permanente do ENSTITUTO,
eさ∞nStitufdo pelos ex‑membros do Conselho de Administra9fo, Pelos associados

benem5ritos, POr rePreSentanteS de empresas nacionais e estrangelraS, que POSSam
COntribuir para a consecu9あdos o切etivos da institui9fb e que forem convidados pelo
●

Conselho de Administra9fo para sua compos19aO.
ARTIGO 29 ‑ O Conselho Consultivo, que 5 convocado e liderado pe宣o Presidente do
Conselho de Administra鈎O, reunir‑Se‑各sempre que convocado, Preferencialmente com

antecedencia minima de 15 (quinze) dias.

ARTIGO 30 ‑ COmPete aO Conselho Consultivo:

I. Opinar sobre os planos de trabalho do INSTITUTO;
II. Propor a96es para o aprlmOramentO e desenvoIvimento da institui9為O, na busca de
COnSeCu9aO de seus o阜ietivos;
IⅡ. Opinar sobre qualSquer OutrOS aSSuntOS que lhe forem trazidos ao conhecimento, Pelos
′

representantes dos orgaos de administra9為O do ENSTITUTO.

TITULO X
DO PROCESSO ELEITORAL
ARTIGO

31 ‑ O PrOCeSSO eleitoral para escolha do Presidente do Conselho de

Administra9各O, que tambさm ocupar各o cargo de Diretor Presidente, dever各acontecer, nO

含mbito do pr6prio Conselho de Administra9fo, a Cada Ol (um) ano, nO enSqjo de certame

eleitoral a se realizar no vig6simo dia do mes de novembro, COnVOCado com 30 (trinta)

12
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dias de antecedencla, SOb a coordena9為O do Presidente do Conselho de Administra9為O,

respeitando as detemina96es contidas neste Estatuto, em Regulamento Eleitoral e em
Regimento Intemo do INSTITUTO. Caso o dia 20 (vinte) de novembro caia em dia
feriado ou final de semana, Ser各COnSiderada a data imediatamente posterior que
COrreSPOnda a dia血il.

Par毎rafo Primeiro

‑

..

POder為o se candidatar a presidencia do Conselho de

Administra鈎O, COnCOmitantemente ao cargo de Diretor Presidente, OS integrantes das

VagaS dos membros Fundadores, isto 6, OS reSPeCtivos presidentes ou ocupantes de cargos
hier各rqulCOS equlValentes em cada organiza9fo.

Par晦rafo Segundo ‑ S為O PrOVidencias preparat6rias para o processo eleitoral de

Presidente do Conselho de Administra9為O e de Diretor Presidente a expedi9脅O de
COmunicado assinado pelo Presidente do Conselho de Administra9為O Ou Seu Substituto

legal as associadas, COm Pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias de antecedencia da data de
elei9叙o, infomando a data, local e hor各rio da realiza9奮O do processo eleitoral; O

COmunicado dever各

ser enviado por meio,鱒sico ou eletr6nico, que Pemitam

COmPrOVa9為O de recebimento.

ARTIGO 32 ‑ O PrOCeSSO eleitoral para escolha dos membros do Conselho Fiscal e para
OS 2 (dois) representantes das associadas Efetivas que comporao o Conselho de
Administra9為O dever各acontecer, nO ambito da assembleia geral ordin各ria, a Cada Ol (um)
ano, nO enS♀!O de ceftame eleitoral a se realizar na data da proprla aSSembleia geral,

respeitando‑Se COnVOCa9易O Previa de 30 (trinta) dias de antecedenc三a, SOb a coordena9為O

do Presidente do Conselho de Administra9aO, reSPeitando as detemma95es contidas neste
Estatuto, em Regulamento Eleitoral e em Regimento Intemo do INSTITUTO.
Paragrafo Primeiro ‑ POder易o se ao Conselho de Fiscal os membros das associadas e,
uma vez fomado este Conselho, SeuS integrantes eleger各o um Presidente.

Par晦rafo Segundo ‑ S各O PrOVidencias preparat6rias para o processo eleitoral de membro

do Conselho Fiscal a expedi9為O de comunicado assinado pelo Presidente do Conselho de
Administra9脅O Ou Seu Substituto legal as associadas, COm Pelo menos 45 (quarenta e

Cinco) dias de antecedencia da realiza確O da Assembleia Geral, infomando a data, local e
hor各rio da realiza9為O do processo eleitoral; O COmunicado devera ser enviado por meio,

fisico ou eletr6nico, que Pemitam comprova辞O de recebimento.

ARTIGO 33 ‑ em qualquer dos sufragios acima mencionados, CaSO heda empate entre
dois ou mais representantes, Ser為O adotados sequencialmente os seguintes crit6rios para o

desempate, COnSiderando o candidato que encabe9ar Cada uma delas:

I・

Aquele que represente a associada mais antiga do INSTITUTO;

II.

Aquele queja exerceu, em titularidade, O CargO de Presidente em qualquer um dos

associados Efetivos;
IⅡ. Aquele quej各ocupou cargo de dire9奮O nO INSTITUTO;
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IV.

Omaisidoso.

ParagralめUnico ‑ CaSO O OCuPante de qualquer vaga no Conselho de Administra確o ou

em sua presidencia, nO Conselho Fiscal ou em sua presidencia, aSSim como no Conselho
Consultivo, enCerre Seu mandato no respectivo 6rgao ao ENSTITUTO ‑ S匂a Fundador ou
Efedvo ‑ Sua Vaga Ser各OCuPada automaticamente pe宣o sucessor do mandato, Salvo
disposi9着O eXPreSSa do 6rg肴o associado.

ARTIGO 34 ‑ n着O POdem ser eleitos para o Conselho de Administra鈎o e Fiscal, nem

PemaneCer nO eXerCfcio destes cargos:
I・ Os que tiverem sido condenados por crime doIoso

enquantO PerSistirem os efeitos da

Pena;
II・ Os que tiverem suas contas reprovadas em cargos de administra9fo nos associados

efetivos e no pr6prio ENSTITUTO;
IⅡ. Os que houverem lesado o patrim6nio de qualquer associado efetivo e do proprlO

INSTITUTO ;
IV・ Os que na data de inscri9fo da candidatura, Ou durante o exercfcio de cargo, nfo

estiverem cumprindo JuntO aO aSSOCiado efetivo do INSTITUTO, SuaS Obriga96es
SOCiet各rias, PeCuniarias ou nao;

ARTIGO 35 ‑ COm eXCe9為O do Presidente dos membros do Conselho Fiscal葛Cu]a POSSe
Se dar各concomitantemente irealiza9aO de assembleia geral, a POSSe dos demais eleitos se

dara no mes de janeiro.

Paragrafo Unico ‑ ficam obrigados os membros do Conselho de Administra9aO e
Conselho Fiscal, Cujos mandatos estejam terminando, em at5 30 (trinta) dias ap6s o ato de
transmiss釦o de cargos, PaSSar, mediante termo, aOS reSPeCtivos sucessores, OS livros,

relat6rios, reCurSOS Ou qualSquer OutrOS Valores e documentos que estavam sobre sua
guarda ou responsabilidade, atinentes aos cargos ocupados.

TITULO XI

DA ADMISSAO, DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 36 ‑ a admiss叙o de novo associado efetivo respeitar各as orienta95es deste

Estatuto, e OutraS que Vierem a constar dos regulamentos do ENSTITUTO, e decisfb do
Conselho de Administra9fo.
Par晦rafo Primeiro鵜aS aSSOCla96es que pretenderem ser admitidas como associados

Efetivos do INSTITUTO deverao:
I・

II.

Estar legalmente constituidas;

Efetuar o pagamento da taxa de admiss叙o estipulada pelo Conselho de

Administra9あdo INSTITUTO;
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IⅡ.

Preencher proposta de admiss肴o dirigida ao Presidente do Conselho de

Administra辞O do INSTITUTO, devidamente assinada pelo representante legal da

PrOPOnente ;
Par晦rafo Segundo ‑ O Presidente do Conselho de Administra辞O, reCebida a propos19aO
Para admiss為o de novo associado efetivo, dever各convocar os demais membros do

Conselho para deliberar sobre a mat6ria, Cabendo recurso de ultima instancia para a

Assembleia Geral.
Paragrafo Terceiro ‑ a declara碑O de associado benem5rito do INSTITUTO ser各feita

POr decisfb da assembleia geral, POr indica9fo de pelo menos 3 (tres) de suas associadas.
ARTIGO 37 ‑ S為O direitos das Associadas:

I. Participar das Assembleias Gerais por meio de seus representantes na foma deste
estatuto;

II. Participar de todas as atividades do INSTITUTO;
IⅡ.
IV.

V.

Sugerir e formular propostas aos 6rg為os de administra9為O do INSTITUTO;
Beneficiar‑Se dos servi9OS PreStados pelo INSTITUTO;

Ter acesso aos estatutos e regulamentos do INSTITUTO;

VI. Votar e ser votada para os cargos eletivos do INSTITUTO, nOS temOS e limita96es
. deste Estatuto.
VII・ Nfo ser各imputada responsabilidade direta ou indireta, tamPOuCO SOlid各ria ou

Subsidiaria aos associados do INSTITUTO por atos comissivos ou omissivos
Praticados pelo ultimo.
VⅡI. N為o ser各imputada qualquer tipo de reponsabilidade ds Entidades fundadoras e/ou
Associadas em rela9為O aS Obriga96es pecuniarias e/ou financeiras, feitas pelo

Instituto e/ou seus titulares.

ARTIGO 38 ‑ S為O deveres de todas as Associadas:

I・ Cumprir o presente estatuto, regimento intemo, nOmaS e regulamentos que vierem

a ser expedidos;
II. Pagar pontualmente as contribui96es pecuni各rias devidas ao INSTITUTO;
IⅡ・ Prestigiar e promover por todos os meios ao seu alcance as atividades promovidas

Pelo INSTITUTO;
IV.
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Zelar e velar pela uniao, integridade, Vitalidade do INSTITUTO em toda e

qualquer hip6tese;
V・ Prestar todas as infoma96es, que a eStrutura diretiva possa precisar ou julgue

neCeSSarlaS;

VI. Atender ds convoca96es que forem feitas pelo INSTITUTO, COlaborando com os
OrgaOS e aS atividades, PreSCindindo de interesses pessoais em prol do interesse do

ENSTITUTO ;

VII. Participar das reuni6es e assembleias realizadas pelo INSTITUTO;

i
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VⅢ・ Atender a todas as regras e padr5es 5ticos, de co仰liance, COOPera辞O,
transparenc宣a, eCOnOmicidade e eficiencia.

ARTIGO 39 ‑ Pela inobserv鉦cia de qualquer dos deveres e obriga96es conslgnados
neste estatuto, e naS demais normas e regulamentos, POderあser aplicadas as s竜uintes

Penalidades :
I.

II.

IⅡ.

Advertencia;

Suspensfb;

Exclus着o.

Paragrafo Primeiro ‑ aS Penalidades serfo aplicadas de acordo com a gravidade da falta
COmetida, a Crit5rio do Conselho de Administra9各O;

Paragrafo Segundo ‑ Salvo delibera9為O em COntrario da Assembleia Geral ter各o os

direitos suspensos, aS aSSOCiadas que se atrasarem por mais de O3 (tres) meses no
PagamentO de suas contribui96es pecuni鉦ias・

Paragrafo Terceiro ‑ Salvo delibera9為O em COntr誼o da Assembleia Geral, Serあ

automaticamente declarados exclufdos os associados efetivos que:

I.

o Sem motivo jus舶cado, atraSarem POr mais de O6 (seis) meses no pagamento de

SuaS Obriga95es pecuniarias;
II・

Forem declarados incapazes civil ou comercialmente;

IⅡ.

Tiverem m各conduta comprovada por qualquer associada

IV.

Cometerem falta contra o patrim∂nio do INSTITUTO.

Par毎rafo Quarto ‑ aS PenaS de suspens為o e exclus為o nfb eximem a associada suspensa

Ou eXClufda, da obriga9訊o de quitar as contribui96es devidas ao ENSTITUTO.
￣ぐ

TITULO XII

DA EXTINCAO DO INSTITUTO
ARTIGO 40 ‑ a decis為o de extin9aO do ENSTITUTO exlglra qu6rum qua聞cado de
坤pya辞O, deliberado por 2/3 (dois) ter9OS das associadas em pleno gozo de seus direitos

legalS e eStatutdrios.

ARTIGO 41 ‑ eXtinto o ENSTITUTO, OS Patrim6nio remanescente ser各revestido

PrOPOrCionalmente aos associados fundadores ou a entidade beneficente sem fins

lucrativos designada em assembleia, na foma prevista na legisla9fb brasileira e no art. 61
do C6digo Civil・ A assembleia que decidir pela extin9叙o do INSTITUTO devera, tamb6m,

decidir acerca do destino do seu patrimchio, ap6s terem sido extintas todas as suas
responsabilidades e obriga96es.

TITULO XII

uN岳糎
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DAS DISPOSICOES GERAIS
ARTIGO 42 ‑ eSte Estatuto s6 poder各ser refomado em Assembleia Geral, em C叩a
COnVOCa9叙o est匂a expressamente conslgnado esse fato e por delibera9奮O de no minimo
2/3 (dois ter9OS) dos associados com direito a voto presentes.

r

Paragrafo bnico ‑ a Assembleia Geral Extraordin誼a para altera9為O eStatut各ria dever各

Ser COnVOCada com mfnimo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedencia.

43 ‑ aS aSSOCiadas poder為o participar das assembleias e reuni6es do

INSTITUTO, COm direito a voz e voto, reSPeitados os crit6rios estabelecidos neste
estatuto, POr meio de seu representante legal ou procurador com poderes espec綿cos.

Par晦rafo Primeiro ‑ O eXerCfcio do disposto do cqut deste artigo fica limitado a no

m秘imo uma procura9易O POr PrOCurador.

Paragrafo Segundo ‑ naO Ser各aCeito o voto por procura9叙o na elei9為O do presidente do

Conselho de Administra9各O e dos membros do Conselho Fiscal.
Paragrafo Terceiro ‑ O Conselho de Administra確O elalborar各, em at6 90 (noventa dias)

da instala9叙o do INSTITUTO, Seu Regimento Intemo e, em at6 180 (cento e oitenta dias)
da instala9奮O do INSTITUTO, um atO reSOlutivo eleitoral.

ARTIGO 44 「 desde que autorizado e em par含metros pr6‑eStabelecidos pela assembleia
geral es ∴membros dos orgaos de administra9訊o, e OS rePreSentanteS das associadas

PQder細Participar a dist怠ncia das reuni6es e assembleias do INSTITUTO, COm VOZ e
VOto, atraV台s de ca虹as, fax, intemet, teleconferencia e de recursos tecno16gicos

d王spo血ve藍
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一OS integrantes da administra9為O e aS aSSOCiadas do ENSTITUTO n叙o

respondem solid誼a nem subsidiariamente pelas obriga96es assumidas pela institui9為O
atravさs de ato regular de gest叙o.

ARTIGO 46 ‑ O eXerCicio financeiro do INSTITUTO coincidira com o ano civil.
ARTIGO. 47 =O INSTITUTO, em qualquer hip6tese, naO ter各finalidade lucrativa, n約
POder各distribuir dividendos, nem qualquer parcela de seu patrim6nio ou de suas rendas a

titulo de lucro.

ARTIGO 48 ‑ OS CargOS dos orgaos de administra9各O do INSTITUTO nfb s為o

remunerados, ficando ressalvada a possibilidade de reemboIso de despesas realizadas em

favor do ENSTITUTO e dentro de sua finalidade.

ARTIGO 49 ‑ O uSO da denomina9fb, Sigla e simboIoglaS do INSTITUTO 6 de uso
Privativo da institui9為O, POdendo ser autorizada a utiliza9fo pelos associados efetivos,

COnSOante autOriza9為O do Conselho de Administra9叙o.

聞田園
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ARTIGO 50 ‑ POr decisfo do Conselho de Administra9叙o, em eStados onde convier,

POderfb ser nomeadas organiza95es representativas para atuarem em nome do

ENSTITUTO com a finalidade de produzir resultados em ambito estadual que contribuam
●

Para OS Oqietivos sociais aqul PreVistos.

・

ARTIGO 51 ‑ eSte Estatuto entra em vlgOr a Pa血da data de sua aprova9fo e registro・

ARTIGO 52 ‑ OS CaSOS nあreSOIvidos satisfatoriamente pelos 6rgfbs da administra9aO,
bem como as dtwidas ou omiss6es do presente Estatuto, ter為O Sua SOlu9fb apontada pela

Pr6pria Assembleia Geral.

Em 21 de novembro de 2017.
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