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α1PiTULO J

Da Denomim師0,上記くわe F物見

Art. lO ‑ O Instituto Amar Holiness, tamb6m designado pela sigla IAH, Sito a Rua

Schia de Melo Batista, nO 12, Jardim Monte Sion, Suzano, SP, CEP O8613‑140;
COnStitufdo em O8 (ojto) de de雅mbTO de 1996, SOb a foma de assocjae§o cjvil de
direito privado, Sem fins econ∂micos, de assist台ncia social e educacional, Sem finalidade

POlitica regida pelo presente Estatuto e pelas demais disposi96es legais, Observando os
Principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, Publicidade, eCOnOmicidade e da
eficiencia, COm Objetivos voltados a promo9aO de atividades e finalidades de relev含ncia

Pf心lica e social e dura9都o por tempo indeteminado

COm Sede e foro no municipio de

Suzano, Estado de S獄o Paulo.

Art. 2O ‑ O看nsti請O Amar HoIiness ca「acte「i7a‑Se PO「 Ser uma OTgani7a辞O da

SOCiedade civil de atendimento, aSSeSSOramento e de defesa e garantia de direitos, tendo
POr finalidades a Promo9訊o dos Servieos de acordo com a Tipifica車O Nacional de
Servicos Socioassistenciais・ que de foma continunda, Pemanente e Plan匂vda presta .
Serv19OS, eXeeuta PrOgramaS e PrQjetos de prote9肴O SOCial bdsica e, Ou eSPeCial de m6dia

e alta complexidade.
a. Servi9OS de Prote9着O Social Bdsica

」縮A璃
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●

Servico de Conviv台ncia e Fortalecimento de Vinculos para crian9aS e

adol e sc entes.
. Servieo de Prote荷o Integral a Familia

b. Promo9fb da Educa辞O: Infantil em reglme de Creche喜Pre侶scola e Ensino

Fundamental.
. Atividades de institui9看O de ensino que se destinam ao desenoIvmento integral

da crianga em geral at6 03 anos de idade.
●

Atividades de ensino pre escolar em escolas matemais e jardins da infancia,

Preferencialmente, Para Criapas de 4 e 5 anos de idade.
●

Atividade de ensino relativas as duas primeiras etapas da educa9fb b各sica.

C. Programas∴e Prqieしos de gera嘩o de lrabalho e renda para o desenvolvimenlo

econ6mico e social, atraV6s de cursos de forma確o, qualifica辞O e educa辞O
p「o簡ssional ・
d. PrQjetos para comunicap看o de paz, 6tica e cidadania, direitos humanos,

democracia e de outros valores universais.
e. PrQjetos de atendimento de sa心de nas diversas areas e campanhas de sadde

COletiva fisica e mental, Para PreServap都o, reCuPera辞O, PreVen辞O, COmbate a

doencas, PrOmOCaO da seguranca alimentar e nutricional.
f PrQjetos e Programas de defesa, PreServa碕O, COnServa9aO do meio ambiente e
COnSCientizapao para a promo亨着O do desenvoIvimento sustent鉦el.

g. Programas e PrQjetos Culturais
h. PrQjetos de inclus肴o espec綿cos para criangas e adolescentes.

i. PrQjetos de Modalidades Esportivas.
j. Promo辞o de cursos de foma辞O e CaPaCita9fb para lideraneas, VOlunt各rios e

COlaboradores envoIvidos nos programas e prQjetos.

k. Programas de Voluntariado
l. Prqjetos Sociais na紅ea de Direitos Humanos, Economia Solidina e Geraあde
Renda visando contribuir com a inclus着o social, educacional e econ6mica.
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m. Produzir, elaborar e publicar materiais diversos (Jomais, Revistas, Cartilhas,
Livros, Folhetos e Cartazes) em produ96es pr6prias ou em parcerias, difundindo a
infoma辞o, bem como, a Produ9奮O e difus着o de bens culturais, em COnCOmit会ncia
COm Sua natureZa, finalidade e o巧etivos;

n. Experimentapao

naO lucrativa, de novos modelos §6cio produtivos e de sistemas

altemativos de produ9款o, COm6rcio e emprego;

O. DesenvoIver modelos estrat6gjcos de pol子ticas p請=cas e priva心s a fim de
fomentar gera荷o de renda, a inclusfb social e o desenvoIvimento econ6mico.

Art. 3O ‑ No desenvoIvimento de suas atividades, O Instituto Amar Ho皿ess, Observar各

OS PmCIPIOS COnStitucionais e nfo fara qualquer discriminapao de origem, ra9a, SeXO,
COr, idade e qualSquer OutraS fomas de discrimina辞o, PreStando serv19OS gratuitos e

PemanenteS nOS PrQjetos, PrOgramaS e Serv19OS.

A競40 Para a realizap看o das finalidades, O Instituto Amar Holiness podeするrealizar
bazares, eVentOS SOCiais e esportivos

feiras, bem como celebrar parcerias, COnV合nios,

COntratoS, aCOrdos e temos com empresas privadas, emPreSaS P同licas e de economia

mista, bem como com Orgaos p調licos, Organiza96es, fundae6es, entidades de c量asse,

OutraS aSSOCiac6es e instituic6es finaneeiras pdblicas ou privadas.

Par毎ralb bnico ‑ Poderao ser utilizados todos os meios adequndos e permitidos na
Lei para consecu辞O das∴finalidades, POdendo‑Se言nclusive, desenvoIver outras

atividades acess6rias voltadas ao desenvoIvimento dos objetivos institucionais por meio
de: eXeCu辞O direta de prQjetos, PrOgramaS Ou Planos de ap6es; Celebra辞O de temos de
ParCerias, COnVenios, COntratOS Ou Ou億OS instrumentos juridicos; reCebimento de

recursos fisicos, humanos e financeiros nacionais ou intemacionais, Ou PreSta碕O de

Servicos intemedi誼os de apoio a outras organiza96es sem fins lucrativos e a 6rg登os do

SetOr Pul)lico que atuam em areas afins.

碑
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Art・ 5O ‑ O Instituto Amar Holiness, tera un Regimento Intemo que, aprOVado pela

Assemb16ia Geral, disciplinara o seu funcionamento.

Art・ 6O ‑ A fim de cumpnr sua finalidade

Instituto Amar Holiness se organizar各em

tantas unidades de prestac奮o de serv19OS, quantaS Se fizerem necess証as

aS qunis se

regerao pelas disposi96es estatutarias.

(光PiT【旭O H
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Art 7O ‑ O Instituto A血ar Holiness ser各constituido por um血mero ilimitado de
associados, maiores de 18 anos

OS quais contribuirao para o desenvoIvimento do

instituto, distribuidos nas seguintes categorias: Fundadores, Contribuintes e

B enemeritos.
I. S蚤o associados Fundadores ou signat誼os que o constituiram.

II・ S各o associados Contribuintes todos aqueles que forem admitidos como
associados, na foma estatu偽ria, e StjeitaTem‑Se a um PagamentO menSal para

manutengao do Instituto Amar Holiness.
III. Sao associados Benem6ritos aqueles que, a juizo da Diretoria do Instituto Amar

Holiness tenham prestados valiosos e relevantes servicos.

Par毎rafo Primeiro: A pratica dos atos de associado deve ser feita pessoalmente,
Sendo admitida a representa9あpor procurador.

Par縫rafo Segundo: A admiss肴o de qualquer pessoa como associado depende重をda
apresenta辞o de proposta escrita, aSSim como do preenchimento dos requisitos minimos

que a Diretoria houver por bem estabelecido. Sendo a qualidade de associado 6
intransmissivel e n着o gera para os herdeiros direitos patrimoniais.

.幸二
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Par各grafo Terceiro: Em caso de o pretendente nあser aceito como associado, Ser‑1he書

各o devoIvidos os documentos que houver e血egue, dispensada o Instituto Amar

Holiness a justificapao da recusa do ingresso.

Paragrafo Quarto: Os associados n都o responderao soliddria e nem subsidiariamente,
Pelas obriga96es ou compromissos de qualquer natureza contraidos pela associa辞O・

Art. 80 ‑ S着o direitos do associado:

I. Votar e ser votado para os cargos eletivos da Diretoria e do Conselho Fiscal;
IL Tomar parte nas Assembleias Gerais;
IⅡ. Demitir‑Se.

Paragrafo Primeiro: O exercicio dos direitos de associado es偽condicionado ao

CumPrimento integral e regular dos deveres dispostos neste Estatuto.

Par細rafo Segundo ‑互direito do associado demitir‑Se da associa辞o, a qualquer
tempo, quando julgar necess証o, mediante pedido junto a Diretoria da Associa辞o.

Art. 9O ‑ Sao deveres do associado:
I. Respeitar e observar as regras deste Estatuto, aS disposic6es reginentais e as

deliberac6es da Assemblcia Gcral;
II. Cooperar com a consecu蜜O dos o切etivos da Associa9fb;
IⅡ. Comparecer nas Assembleias Gerais.

Art. 10 ‑ O associado que descunprlr SeuS deveres e n為o observar as regras deste

Estatuto estar各s巾eito as seguintes penalidades:

I. Advert6ncia;
II. Exonera9aO dos cargos e fung6es que exer9a POr elei辞o ou nomea9為O;
IⅡ. Exclus肴o.
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Par縫rafo Primeiro: A exclusあdo associado ser各deteminada quando ficar
COnfigurada a justa causa, aSSim reco血ecida em procedimento que assegure total direito

de defesa e de recurso sendo o mesmo apresentado a Assembleia Geral convocada para
aprec ia辞o.

Paragrafo segundo: A exclusao do associado nao ens♀iafa dever de indenizap登o,

tampouco dever de compensapao a qualquer t tulo.

CA粛uLO HT

Da Organiza碑o Admi血strativa

Art. 1l ‑ O lnstituto Amar Ho血ess exercera suas atividades por meio dos seguintes

OrgaOS:

I. Asscmbleia Geral;
II. Diretoria;
III. Conselho Fiscal.

Art. 12 ‑ A Assembleia Gera1 6 a instancia maxima decis6ria do Instituto Amar

Holiness, Sendo composta por todos os associados em pleno gozo de seus direitos,
COmPetindo皿e deliberar sobre todos os atos relativos a associap着o e tomar as decis6es

que julgar convehientes a defesa e desenvoIvimento do mesmo, Sendo soberana nas
resolu96es露o cont重各rias as leis vigentes e a este Estatuto.

Art. 13 ‑ Compete a Assembleia Geral:
I. Eleger, a Cada 3 (tres) anos, OS membros da Diretoria e do Conselho Fiscal,
definindo suas fun96es, atribuic5es e responsabilidades de acordo com o
PreSente eStatutO;

II. Destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;
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III. Excluirassociados;

IV. Aplicar aos associados ds penalidades previstas neste Estatuto;
V. Decidir sobre a organizap各o de novas unidades da associa9fb;
VI. Deliberar e aprovar o plano de acao e o or9amentO, anuais da associa尊o.
VⅡ.

Deliberar e aprovar as reformas e alterap6es do presente Estatuto;

VⅡLDeliberar e aprovar a aquisi辞o de bens im6veis pela associa辞o;
IX.Autorizar a aliena9あou institu童O de 6nus sob「e OS bens pertencentes a

aSSOClaCaO;
X. Deliberar sobre a dissolu辞o da associac肴o em ato especificamente convocado

Para tal, a fim de que, COmO 6rg急o maximo decis6rio, detemine sobre a
Paralisa9為O das atividades, fechamento da sede, COntinuidade do objeto social,

Sub‑rOga確o dos Direitos e deveres de seus membros e destina辞o de seus bens

Patrimoniais remanescentes.

Art. 14 ‑ A Assembleia Geral seすさordinaria ou extraordinaria, POdendo ser

Cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo Iocal, data e hora e instrumentadas
em ata心nica.

Par細rafo Primeiro

‑

A Assembleia Geral instalar‑Se‑a Ordinariamente, POr

COnVOCa辞O da Diretoria:

I. No primeiro semcstre de cada ano para:
a. Analisar o or印mento e o desenvolvimento do plano de a蒋O;
b. Debater e deliberar sobre assuntos de interesse da associa荷o.

II. No segundo semestre de cada ano para:
a. Apresenta辞O dos resultados alcangados;

b. Apresenta辞o do Plano de A辞o e Or9amentO Para O PrOXmO anO;
C. Apresenta辞O do Balango e aprova辞O das contas;

d. Debates e delibera96es sobre outros temas relevantes para a assocla9aO.

III. A cada 3 (tres) anos para eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.
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qualquer tempo, POr mOtivos de relevancia ou urgencia, quando convocada pe宣a

Diretoria por requerimento de no minimo 2/3 dos associados, a Pedido dos membros do
Conselho Fiscal, Ou Sendo garantido a l/5 dos associados o direito de promov台‑la.

Art. 1S ‑ A Convoca辞O dos associados para Assembleia Geral dar‑Se‑らmediante edital
afixado na sede da Associa辞O COm 7 (sete) djas de antecedencia e ou respectjva

Publicap肴o em jomal ou locais p同licos, de facil acesso com o mesmo prazo de
anteced台ncia.

Par恕rafo百nico ‑ As Assembleias Gerais instalar‑Se‑急O em Pnmelra COnVOCa9aO COm
a presenea de pelo menos 2/3 (dois tereos) dos associados, e, em Segunda convoca9あ,
trinta minutos ap6s, COm qualquer ndmero

Sendo as deliberac6es feitas por metade mais

un dos associados presentes.

Art. 16 ‑ A Diretoria ser各constituida por um Presidente, un Vice‑Presidente, Primeiro

e segundo Secretarios, primeiro e segundo Tesoureiros, COm mandatos de 3 (tres) anos,
POdendo haver una reeleieao.

Par縫rafo Primeiro ‑ Em caso de vacancia, O mandato ser各assumido pelo respectivo

SuPlente, at6 o seu temino.

Par盃grafo Segundo ‑ Compete a Diretoria:

I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberap6es da

Assembleia Geral e divulgar a associa9fo;
II. Propor a Assembleia Geral as modifica96es que se fizerem necessarias no
Estatuto;
IⅡ. Administrar a assocla9aO;

IV. Aprovar e submeter a Assembleia Geral o plano de a辞O e O Or亭amentO an脚is da

associa9aO, aCOmPanhando sua execu9aO;

二二二
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COnfome previs着o esta請壷a, COnVOCar Assembleia Geral

Ordinaria;

VI. Deliberar sobre custos, despesas e encargos significativos nao previstos no
O重CamentO anual;

VII.

Convocar Assembleia Geral, a qualquer tempo, quando julgar necess各rio;

VⅡI. Assinar contratos e demais docunentos que se fizerem necessarios.

Par縫ra宣b Terceiro ‑ A eleic肴o dos membros da Diretoria ser各realizada a cada 3 (tres

anos), em Assembleia Geral, eSPeCialmente convocada para este fim, Sendo os mesmos
eleitos por votos simples, Pemitida uma reelei誇O de qualquer membro, devendo

PemaneCer nOS devidos cargos at6 que assuna a outra diretoria eleita.

Par縫rafo Quarto鵜Sao expressamente vedados, Sendo nulos e inoperantes, OS atOS de
qualquer membro da Diretoria que envoIva a associa涛o em obriga96es ou negoolOS

estranhos aos seus obj etivos, finalidades e atividades.

Paragrafo Quinto ‑ O trabalho desenvoIvido pelos membros integrantes da Diretoria 6
gratuito, POr livre e consciente disposi9fb da vontade de cada membro, n着O implicando
em vinculo empregatieio ou obrigacional de q脚lquer natureza.

Par晦rafo Sexto ‑ A Diretoria re皿ir‑Se‑a Pelo menos uma vez ao ano para avalia9都o
de suas atividades e consecu辞O dos fius plan匂ados.

Par細rafo S純mo ‑ Os membros da Diretoria pode瞭o ser destituidos desde que haja

justa causa, definida esta em Assembleia Geral, em PrOOedimento identico ao de
exclus訊o de associado, PreVisto neste Estatuto.

Art. 17 ‑ S毎o atribuic6es do Presidente:

I. Cumprir e fazer cumpnr as nomas estatufarias;
II. Definir as nomas constantcs do Rcgimcnto Intcmo;
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IⅡ. Convocar as Assembleias e reuni6es ordinarias e extraordiharias, PreSidindo e

instalando aquelas;
IV. Autorizar pagamentos・ aSSinar cheques e outros documentos que representem

Valores juntamente com o Tesoureiro;
V. Celebrar convenios, financiamentos, COntratOS

ParCerias e termos de parcerias

COm institui95es p的licas, Privadas ou n肴o govemamentais, naCionais ou

intemacionais, que Se enqundrem nos temos de sua compet台ncia品ancej「a e do

Plano de Trabalho aprovado, aSSinando sempre em coIljunto com o Primeiro
Tesoureiro ;
VI.Deteminar, juntamente com o Secre偽rio, OS regulamentos necessarios a

Onganiza9aO e aO bom andamento da entidade;
VⅡ.

Representar a Associa辞o ativa e passivame血e, em juizo e fora dele, em

face de 6rg為os p的licos e privados, PeSSOaS fisicas e juridicas, Privadas ou

P瓶olicas

inclusive estabelecer procuradores;

VHI.Assinar os comprovantes de receita e despesa, bem como o respectivo boletim;
IX. Organizar JuntO COm O Secre偽rio o cadastramento das propostas de novos

associados para o quadro social;
X. Representar o Instituto Amar Holiness em face de instituic6es banc壷as para
abrir, enCerrar e mOVimentar cont租s; emissao

aSSinatura e endosso cheques;

Ordem de saques, fazer dep6sitos e retiradas mediante recibos, autOrizar debitos,
fazer transferencias de pagamentos por meio de cartas ou transferencias
eletr∂nicas, aSSinar contratos de c会mbio, PrOVideneiar abe血ra de credito, fazer

aplica96es e resgates de aplicae6es

requerer ta16es de cheques e pedir extratos.

Par縫rafo Primeiro: Sfro atribuic6es do Vice‑Presidente:

I. Substituir o Presidente em sua falta ou impedimeuto;
II. Cunprir e fazer cumpnr as nomas estatu偽rias.

in議事Iul()
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Par晦ra重b Segundo: Sao atribuic6es do Te§Oureiro:
I. Arrecadar valores devidos a entidade

POdendo indicar, COm PareCer do

Conselho Fiscal e aprovacao da Diretoria, PeSSOaS Para CObran9a;
II. Ter sob sua guarda os valores da entidade;

HI. Dar cumprimento as ordens de pagamento e levantamento de fundos autorizados

Pela Diretoria e pelo Conselho Fiscal;
TV. Depositar, em nOme de entidade

em eStabelecjmento banc誼o desjgnado pelo

Presidente, OS Valores arrecadados, POdendo conservar em caixa imporfencia
igual ao salario minimo regional;

V. Assinar os comprovantes da receita e despesas, bem como o respectivo boletim;
VI・ Manter na mais perfeita ordem o servi9O de tesouraria, POr meio de registros em
livros adeq脚dos e eficientes processos de controle;

VⅡ.

Assinar, junto com o Presidente cheques e o血OS documentos que

representem valore s.

Paragrafo Terceiro: Sao atribuic6es do segundo Tesoureiro:
I ‑ Substituir o primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos.
II ‑ aSSumir o mandato, em CaSO de vac各ncia, at6 o eu t6rmino.

III喜PreStar, de modo geral, a Sua COlabora辞O aO Primeiro Tesoureiro.

Paragrafo Quarto: Sao atribuic6es do Secrel針io:
I. Realizar a escritura9あdas atas das reuni6es;

II. Verificar os vencimentos e organizar as docunenta96es e certifica96es da
Organizapao social;

III. Organizar o expediente que bem atenda o desempenho da secretaria;
IV.Desempenhar a fun辞O de Rela96es P心blicas da Associapao em eventos,

Simp6sios, foruns e afins.

Par各grafo Quinto: Sao atribuic6es do segundo Secretdrio:

I ‑ Substituir o prineiro Secretario em suas faltas ou impedimentos;
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II ‑ aSSumir o mandato, em CaSO de vacancia, ate O Seu t6mino;
IⅡ ‑ PreStar, de modo geral, a Sua COlaborap5o ao primeiro Secretario

Paragrafo Sexto: Fica a Diretoria, ig脚lmente, investida de poderes para, isoladamente,
representar a associa商o perante qualSquer rePartic6es p請licas federais, eStaduais,

municipais, autarquias

SOCiedades de economia mista e empresas pdblicas.

Art. 18 ‑ O Instituto Amar HoIiness pod壷constituir procuradores, Cl加s mandatos s6
ter肴o validade pelo prazo de O3 (tres) anos. Essa regra nao se aplica ao caso de mandato

judicial.

Art. 19 ‑ O Conselho Fiscal sera composto por O3 membros

e SeuS rePeCtivos

SuPlentes, eleitos pela Assemb16ia Geral.

Paragrafo Primeiro ‑ O mandato do Conselho Fiscal sefa coincidente com o mandato

da Diretoria,

Paragrafo Segundo ‑ Em caso de vacancia

O mandato sera assumido pelo respectivo

SuPlente, ate O Seu t6mino.

Art. 20 ‑ Compete ao Conselho Fiscal:
a) examinar os livros de escritura辞o da iustitui辞o;

b) examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, OPinando a
respeito;
C) apreciar os balan9OS e inventarios que acompa血am o relat6rio anual da

Diretoria;
d) opinar sobre a aquisi辞O e alienapao de bens, POr Parte da associapao.

Par細rafo Unico: O Conselho Fiscal reunir‑Se‑a Ordinariamente an脚lm。nt。 e

extraordinariamente sempre que necessario.

Å繍A勝
島持○高嶋縫
Art. 21 ‑ Nあpercebem seus diretores, COnSelheiros, S6cios, instituidores, benfeitores,
Ou equivalentes, remunera9着O, VantagenS Ou beneficios

direta ou indiretamente, POr

qualquer forma ou ti山0, em raZfo das compet台ncias, fun95es ou atividades que lhes
S♀iam atribuidas pelos respectivos atos consti請ivos.

̀カPiTULO IV

Do Iわt高伽∂nio

Art. 22 ‑ O Patrim6nio do Instituto Amar Holiness ser各constituido de bens, m6veis,
im6veis, Veiculos e semoventes

a96es, aP61ices de divida p的lica, COntribuic6es

dos associados, auXilios e donativos e dinheiro.

Art. 23 Os recursos financeiros e o patrim6nio do Instituto Amar Holiness prov台m de:
I ‑

Contribui96es de pessoas fisicas ejuridicas;

II‑
III ‑

rV ‑
V ‑

VI ‑

Doap6eselegados;
Usufruto que lhe forem conferidos;

Receitas de comercializap都o de produtos;
Rendas em seu favor constituido por terceiros;

Rendimentos de im6veis pr6prios ou de terceiros;

VII ‑ Juros banc各rios e outras receitas firmceiras;

VⅢ ‑ Capta辞o de ren心ncias e incentivos fiscais;
IX ‑

X ‑
XI ‑

XII ‑

Receitas sobre direitos autorais de produ辞O de materiais promocIOnalS;

Resultado de comercializa辞O de produtos de terceiros;
Resultados de prestae訊o de servi9OS;

Subveng肴o ou recursos do govemo municipal

XIⅡ ‑ Direitos autorais;

XIV ‑ Anuidades;
XV ‑

Recursos estrangeiros;

eStadual

Uniao ou de autarquias;
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Patrocinios;

XVⅡ ‑ Quotas de participap急o;
XVⅢ ‑Resultado de sorteios, bingo e concursos;

XIX ‑ Contratos de ges僚o e administrac5o;

XX‑

Temos de parceria;

XXI ‑ Temos de coopera辞O;
XXT○ ○ Conv台nios,
XXIⅡ鵜Conversao de mu宣ta sociais,

XXIV‑ Conversao de multas ambientais,
XXV ‑

Termo de colabora辞o,

Paragrafo血ico ‑ Os recursos advindos dos poderes pfrolicos deverab ser aplicados

dentro doMunicipio de sua sede, Ou, nO CaSO de haver unidades prestadoras de servi9OS
a ela vinculada, nO ambito do Estado concessor.

Art. 24 O Instituto Amar Holiness

n訊o constitui壷patrim6nio exclusivo de um grupo

detemlinado de indiv王duos, familias, entidades de classe ou de sociedade sem car各ter
beneficente de assistencia social, nあdistribuira, entre SeuS aSSOCiados, COnSelheiros,

diretores

emPregados ou doadores, eVentuais excedentes operacionais, brutos ou

liquidos, dividendos・ bonificap6es, Participa96es ou parcelas do seu patrim6nio,
auferidos mediante o exercicio de suas atividades e os aplica重各integralmente na
COnSeCu辞O do seu objetivo social dentro do territ6rio nacional.

Art. 25 ‑ O Instituto Amar Holiness aplica血integralmente as subveng6es e doae6es

recebidas nas finalidades a que est?jam vinculadas confome Art. 2O deste Estatuto.

Art. 26 ‑ Em caso de dissolu9aO Ou eXtin96es, O Instituto Amar HoIiness, destina脆o
eventual patrim6nio liquido remanescente a entidade cong台nere, dotada de

PersOnalidade juridica com sede e atividades preponderantes no Estado de S肴o Paulo,

臆臆易圏圏
Preferencialmente com o mesmo objetivo social, inexistindo entidade nesta condi辞O O

eventual patrim6nio ser乙destinado a uma entidade p同lica.

Art. 27 ‑ Cabera ao Presidente e ao Tesoureiro

rePreSentar a aSSOCia荷o ativa e passiva,

judicial e extredudicialmente, inclusive para movinenta辞o de conta banc誼a ficando

expressamente vedado o uso do nome do Instituto Amar HoIiness, Para q脚lquer fim
estranho as suas finalidades, COmO fian9aS

aVaうs ou qunisquer outros atos de favor.

α1PiT【旭O V

Das Dゆ0$碕∂es G心持αお
Art. 28 ‑ O lnstituto Amar Holiness

Sera dissoIvido por Assembleia Geral

Exhaordinaria, eSPeCialmenle convocada para esse fim, q脚ndo se

ome impossivel a

COntinua9るO de suas atividades.

Art・ 29 ‑ O presente estatuto poderまser refomado

nO tOdo ou em parte, em qualquer

tempo, POr decis肴o da maioria absoluta dos associados, COm Pelo menos 2/3 (dois
tercos) dos associados e sendo as delibera96es feitas por pelo menos 2/3 (dois terやOS)

dos presentes, em Assembleia Geral

eSPeCia血ente convocadas para esse fim e entrar各

em vigor na data de seu registro em carforio.

Art・ 30 ‑ O exercicio social compreendefa o periodo de Ol de janeiro a 31 dezembro de

cada ano.

Art. 31 ‑ Ao fim de cada exercicio social, a Diretoria elaborar各com base na
escriturapao con偽bil do Instituto Amar Holiness) um balan9O Patrimonial, a
demonstra9肴O do resultado do exercicio e una demoustra9aO das origens e aplica96es de
recursos, SemPre na Observincia dos princ王pios fundamentais de contabilidade e das

Normas Brasileiras de Contabilidade.
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Art・ 32 ‑ O Instituto Amar Holiness da青i publicidade atrav5s de qualquer meio eficaz,
no encerramento do exercfcio fiscal

aO relat6rio de atividades e demonstrac6es

financeiras da entidade, incluidas as certid6es negativas de d6bitos com a Previdencia

Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serv19O ‑ FGTS, COIocando‑OS a
disposieわde todos.

Art. 33 " Os casos omissos no presente Estatuto serfo resoIvidos pela Diretoria e

referendados pela Assembleia Geral.

Isabel Cristina Guimar託s Aquino de Oliveir
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