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CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, PRAZO, SEDE E OBJETO 

Artigo 1º - 

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HIGIENE PESSOAL PERFUMARIA E COSMÉTICOS – ABIHPEC – é 
uma associação civil, sem fins lucrativos, que se rege pelos presentes Estatutos e pela 
legislação vigente, no que lhe for aplicável, sendo indeterminado o seu prazo de 
duração. 

Artigo 2º - 

 

A Associação tem sede e foro na Capital do Estado de São Paulo na Av. Paulista, 1313, 
10º andar, conjunto 1080, podendo a Diretoria, a seu juízo, criar e estabelecer 
Representantes Regionais, Escritórios ou Diretorias Regionais e escritórios Locais ou Sub-
Sedes, observadas sempre as prescrições legais e destes Estatutos. 

Artigo 3º - São objetivos e finalidades da Associação: 

a) congregar – a nível Nacional – as empresas industriais, correlatas e afins e 
equiparadas às industriais, pela legislação fiscal vigente, do setor de higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos, promovendo e defendendo seus legítimos 
interesses com vistas ao desenvolvimento do segmento econômico que 
representa; 

b) representá-las em todos os níveis, perante entes de direito público ou privado de 
qualquer natureza, sejam pessoas físicas ou jurídicas, em âmbito Nacional e 
Internacional; 

c) promover a aproximação de dirigentes de empresas associadas, para 
permanente intercâmbio de informações entre elas, visando o aprimoramento de 
seus processos de desenvolvimento em todos os campos; 

d) estimular e zelar pelo elevado relacionamento ético entre as empresas suas 
associadas e destas com terceiros, especialmente com clientes e fornecedores; 

e) patrocinar e/ou incentivar realizações de natureza cultural, técnica e econômica, 
tais como palestras, cursos, seminários, congressos e promoções equivalentes, 
voltadas para os seus objetos e finalidades; 

f) patrocinar e/ou incentivar a realização de exposições, feiras, amostras, de 
qualquer natureza, de interesse de seus associados; 

g) proceder a estudos e pesquisas de interesse das empresas suas associadas, 
especialmente as mercadológicas, e de órgãos governamentais, prestando, a 
estes, permanente colaboração, inclusive de assessoramento e consultoria, além 
da formulação de preposições e de procedimentos, na qualidade de 
representante de suas associadas, perante os membros do Governo e Órgãos 
Governamentais; 

h) incentivar o relacionamento entre entidades de classe congêneres, prestando-
lhes permanente colaboração, visando o aprimoramento da representação 
empresarial; 

i) manter permanente divulgação de suas atividades, como medida não só de 
comunicação com as empresas suas associadas e terceiros, como de incentivo à 
associação de empresas em torno de seus objetivos e finalidades; 

j) pleitear para si, como para a entidade ou para as empresas suas associadas, 
quaisquer incentivos ou isenções fiscais que venham a ser estabelecidas e que a 
beneficie, como associação ou às empresas componentes de seu quadro social; 

k) promover o melhoramento contínuo da qualidade dos bens e serviços, prestados 
pelo setor. 

l) constituir, participar, agregar-se ou filar-se a entidades, pessoas jurídicas ou 
qualquer outro tipo de associação de classe ou civil, no Brasil ou no Exterior, em 
especial para atender aos objetivos e finalidades desse artigo. 
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m) realizar o projeto de coleta de embalagens pós-consumo “Dê a Mão para o 
Futuro”, sempre que a legislação assim obrigar, resguardando os associados de 
multas e penalidades;  

n) Firmar os termos de acordo ou de ajustamento que se fizerem mister, quando 
necessários a que a implementação do projeto “De a Mão para o Futuro’ 
produza os efeitos de resguardar os seus associados de multas e penalidades. 

o) estabelecer parcerias com outras associações, sindicatos, cooperativas, 
empresas de outros setores, bancos e etc. para a realização do projeto “Dê a 
Mão Para o Futuro” tendo sempre como objetivo reduzir os custos para os seus 
associados. 

p) repartir os custos dos projetos de coleta de embalagens pós-consumo, 
automaticamente, entre todos os associados, atribuindo à Diretoria os poderes 
necessários para revisar, semestralmente, o número e o custo dos projetos 
aprovados, dentro da realidade econômica então existente. Para o rateio serão 
adotados os mesmos critérios hoje utilizados para o pagamento das 
mensalidades. Uma vez determinado o custo por empresa, para cada projeto 
que vier a ser realizado, este será dividido em parcelas e acrescido às 
mensalidades. À medida que as parcelas dos diferentes projetos em execução 
forem se encerrando, as mensalidades serão automaticamente diminuídas. 

 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO SOCIAL – DIREITOS E DEVERES 

Artigo 4º - O quadro social compor-se-á de pessoas jurídicas, regularmente constituídas e sediadas 
no País, que tenham por objetivo social, atividades dos ramos de perfumaria, cosmética, 
higiene pessoal e de atividades correlatas e afins e equiparadas às indústrias, pela 
legislação fiscal vigente, em número ilimitado. 

§ 1º - As empresas associadas não respondem, nem direta e nem subsidiariamente pelas 
obrigações da Associação. 

§ 2º - As empresas associadas serão admitidas mediante apresentação de proposta, 
segundo normas baixadas pela Diretoria. 

Artigo 5º - São direitos das empresas associadas: 

a) utilizar todos os serviços e assistências prestadas pela Associação e candidatar-se 
a todos os seus cargos eletivos; através de representantes devidamente 
credenciados; 

b) comparecer às Assembleias Gerais, discutindo e votando as matérias submetidas 
a debate e deliberação; 

c) apresentar preposições pertinentes aos objetivos e finalidades associativas; 

d) pedir a convocação de Assembleias Gerais, obedecidas às normas estatuárias e 
regulamentares, inclusive para apreciar decisões da Diretoria; 

e) participar das atividades associativas; 

f) eleger, por voto secreto, os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

§ 1º - Somente poderá ser candidato aos cargos de Diretoria e conselho Fiscal o 
representante de empresa que pertença as quadro associativo há mais de (06) 
seis meses. 

§ 2º - É requisito indispensável para concorrer ao cargo de Presidente, que o postulante 
esteja exercendo atividade há mais de (01) um ano em empresa que atue nos 
setores industriais, objeto das finalidades da Associação. 
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Artigo 6º - São deveres das empresas associadas: 

a) cumprir e fazer cumprir estes Estatutos, bem como as disposições regulamentares 
e demais decisões baixadas ou aprovadas pela Diretoria; 

b) pagar pontualmente as mensalidades e demais encargos devidos à Associação; 

c) integrar, por intermédio de seus representantes credenciados, os órgãos e exercer 
os cargos para os quais tenham sido designadas ou eleitas; 

d) informar à Diretoria, à Assembleia Geral e demais órgãos diretivos ou de assessoria 
de tudo quanto, direta ou indiretamente, possa interessar aos objetivos e 
finalidades da Associação; 

e) comparecer às Assembleias Gerais, participando de seus trabalhos, na forma das 
disposições estatutárias e regulamentares; 

f) contribuir por todos os meios para a elevação do prestígio e prosperidade da 
Associação e da classe empresarial. 

Artigo 7º - Perderá sua qualidade de Associada a empresa que: 

a) deixar as atividades econômicas dos ramos representados pela Associação; 

b) deixar de pagar, durante 03 (três) meses consecutivos ou 04 (quatro) alternados, 
mensalidades e demais encargos devidos à Associação e que, advertida por 
escrito, não os satisfazer dentro de quinze dias; 

c) deixar de cumprir quaisquer outros deveres para com a Associação, nos termos 
dos Estatutos. 

 § 1º - As penalidades serão impostas pela Diretoria. 

§ 2º - A aplicação das penalidades, sob pena de nulidade, deverá preceder a 
audiência do associado, o qual deverá aduzir por escrito a sua defesa no prazo 
de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação. 

§ 3º - Da penalidade imposta caberá recurso para a Assembleia Geral. 

§ 4º - Para o exercício da atividade, a cominação da penalidade não implicará 
incapacidade, que só poderá ser declarada judicialmente. 

Artigo 8º - As empresas associadas que desejarem se retirar do quadro social devem comunicar 
sua intenção por escrito, no mínimo com 90 dias de antecedência. Havendo débitos 
com a Associação, estes devem ser quitados até o final do prazo retro mencionado, sob 
pena de serem utilizados os meios legais cabíveis para fazê-lo. 

 

CAPÍTULO III 

DAS RECEITAS, PATRIMÔNIO E EXERCÍCIO FINANCEIRO 

Artigo 9º - As receitas serão advindas das mensalidades, que poderão ser cobradas mensal, 
trimestral, semestral ou como anuidade; demais contribuições estabelecidas pela 
Diretoria; doações recebidas e rendas eventuais como aplicações financeiras; cursos; 
seminários; congressos; exposições e outras que venham a ser criadas pela Diretoria, 
visando o fortalecimento da Associação e respeitado o seu caráter não lucrativo. 

Artigo 10º - O patrimônio se constituirá das sobras financeiras e doações recebidas, podendo os 
imóveis porventura existentes ser objetos de arrendamento ou locação.  

Artigo 11º - O exercício financeiro se inicia no primeiro dia útil de janeiro de cada ano e finda no dia 
31 de dezembro do mesmo ano. 
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CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 12º -  A administração da Associação será exercida por uma Diretoria composta por: 
Presidente; 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° Vice-Presidentes; Secretário Geral; 1°, 2°, 3°, 4° e 5° 
Secretários; Tesoureiro Geral; 1°, 2° e 3° Tesoureiros. 

Artigo 13º - O prazo dos mandatos dos Diretores será de quatro anos, permitida a reeleição. 

Artigo 14º - À Diretoria competirá, além das atribuições específicas previstas nestes Estatutos, a 
fixação da orientação global de atuação da Associação, deliberação sobre o relatório 
anual e contas, bem como do respectivo parecer do Conselho Fiscal. 

§ 1º - A Diretoria se reunirá ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, 
tantas quantas forem necessárias, por convocação do Presidente ou por cinco de 
seus membros. 

§ 2º - Constitui quorum para instalação das reuniões da Diretoria a presença de cinco 
de seus membros, diretores efetivos ou adjuntos, sendo as deliberações tomadas 
pela maioria dos votos presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate. 

§3º - As convocações para as reuniões da Diretoria serão sempre por escrito, com a 
antecedência mínima, de 05 (cinco) dias, salvo a hipótese de matéria 
excepcional urgência, devidamente justificada, quando as convocações 
poderão ser feitas por outros meios de comunicação e não obedecidos os 
referidos prazos de antecedência. 

Artigo 15º - Respeitando o disposto no artigo anterior, compete em particular, à Diretoria: 

a) administrar e dirigir as atividades da Associação; 

b) cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, estes Estatutos e as disposições 
regulamentares e regimentais baixadas ou aprovadas pelas Assembleias Gerais, e 
por ela própria; 

c) admitir, desligar e excluir empresas associadas, na forma das disposições dos 
presentes Estatutos; 

d) baixar regulamentos e regimentos necessários ao bom andamento das atividades 
da Associação, aprovando, emendando ou recusando aqueles elaborados pelos 
demais órgãos associativos que lhes são subordinados; 

e) nomear diretores-adjuntos tantos quantos forem necessários, com 
responsabilidade sobre setores e/ou grupos de trabalho, ou trabalhos específicos, 
que deverão comparecer às reuniões de Diretoria quando convocados. 
Independentemente de sua nomeação, os nomes dos Diretores Adjuntos 
deverão ser homologados pela primeira Assembleia Ordinária que ocorra, após 
sua designação; 

f) criar comissões especiais, permanentes ou temporárias, bem como grupos de 
trabalho, designando seus membros e seus objetivos, sempre que se faça 
necessário o concurso desses colegiados; 

g) admitir e demitir funcionários, estabelecendo normas de trabalho e de 
remuneração, com observância das prescrições legais; 

h) apresentar, anualmente, à Assembleia Geral Ordinária relatório e contas de sua        
gestão, com parecer do Conselho Fiscal. 

Artigo 16º - Ao Presidente, além das demais atribuições específicas previstas nestes Estatutos, 
compete: 

a) representação ativa e passiva da Associação, em juízo ou fora deste, sendo que 
para receber citação inicial ou ingressar em juízo será imprescindível a co-
participação de outro membro da Diretoria; 

b) constituir, juntamente com outro membro da Diretoria, procuradores com poderes 
específicos; 



 

ESTATUTOSESTATUTOSESTATUTOSESTATUTOS 

APROVADO EM 26/04/2011 

 
 

6 

c) convocar Assembleias Gerais e as reuniões da Diretoria e dos demais órgãos 
diretivos; 

d) instalar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões da Diretoria, exceto na 
hipótese constante na parte final do parágrafo 1º do artigo 14, destes Estatutos; 

e) assinar documentos, representações e demais expedientes, que refujam da rotina  

f) dos trabalhos da Associação e impliquem em responsabilidade ou definição de 
sua atuação, posições e princípios.  

Artigo 17º - Ao 1º Vice-Presidente compete, além das atribuições específicas previstas nestes 
Estatutos, substituir o Presidente em seus impedimentos ou faltas, como por igual 
competirá aos demais Vice-Presidentes, obedecida a ordem seqüencial, substituir o 
Vice-Presidente, naquelas atribuições específicas e mesmo o Presidente, se for o caso. 

§ 1º - Verificada a impossibilidade dos Vice-Presidentes substituírem o Presidente em seus 
impedimentos temporários ou definitivos, a prerrogativa será dos demais Diretores, 
obedecida ordem seqüencial: em primeiro lugar os Secretários, e a seguir os 
Tesoureiros. 

Artigo 18º - Ao Secretário Geral, além das atribuições específicas previstas nestes Estatutos, 
compete: 

a) superintender os serviços da secretária, baixando normas e procedimentos e de 
conduta para os funcionários; 

b) manter resguardados e em dia os livros sociais e legais, bem como demais atos e 
termos constitutivos da Associação e o arquivo de seus expedientes; 

c) lavrar a ata das reuniões da Diretoria, dando conhecimento de se conteúdo às 
empresas associadas. 

Artigo 19º - Aos 1º, 2º, 3°, 4° e 5° Secretários, obedecida a ordem seqüencial, compete substituir o 
Secretário Geral em seus impedimentos ou faltas, prestando-lhes sempre colaboração 
para o exercício de suas funções. 

Artigo 20º - Ao Tesoureiro-Geral, além das atribuições específicas previstas nestes Estatutos, 
compete: 

a) superintender os serviços de tesouraria e de contabilidade, baixando normas de 
procedimentos, em particular quanto à arrecadação das rendas e o 
atendimento das despesas; 

b) movimentar os fundos da Associação em instituições financeiras, assinando os 
respectivos cheques e demais documentos juntamente com o Presidente ou 
outro membro da Diretoria, por este designado; 

c) manter resguardados os bens e valores da Associação. 

Artigo 21º - Aos 1º, 2º e 3° Tesoureiros, obedecida a ordem seqüencial, compete substituir o 
Tesoureiro-Geral em seus impedimentos ou faltas, prestando-lhe sempre colaboração 
para o exercício de suas funções. 

Artigo 22º - Para executar e dirigir o trabalho operacional da Associação a Diretoria poderá 
contratar, mediante remuneração, um Secretário Executivo, bem como outros 
elementos que, a seu critério, sejam necessários ao bom desempenho dos trabalhos, 
como funcionários ou assessores. 

 

CAPÍTULO V 

DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 23º - A Associação terá um Conselho Fiscal, composto por três membros efetivos e três 
suplentes, eleitos juntamente com a Diretoria, com mandatos igualmente de quatro 
anos, podendo seus membros serem reeleitos. 

Parágrafo Único - os suplentes substituirão os efetivos, em seus                                             
impedimentos e faltas na ordem em que figurem na chapa eleita. 
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Artigo 24º - 

 

Ao Conselho Fiscal compete o exame da contabilidade da Associação e de toda a sua 
documentação, bem como a conferência dos bens e demais valores que integrem o 
patrimônio social, emitindo pareceres ao final das diligências. 

 Parágrafo Único - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, para 
apreciação do relatório e contas da Diretoria e, extraordinariamente, quantas vezes 
forem necessárias, por iniciativa de qualquer de seus membros, mas sempre mediante 
convocação escrita, com  antecedência  mínima   de   quinze  dias,  salvo  hipótese de 
matéria de excepcional urgência, devidamente justificada, quando a convocação 
poderá ser feita por quaisquer meios de comunicação e não obedecido o referido 
prazo de antecedência. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

Artigo 25º - As empresas associadas reunir-se-ão em Assembleia Geral, ordinariamente, uma vez por 
ano, no primeiro quadrimestre, e extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias, 
quando convocadas pelo Presidente, por cinco de seus Diretores ou por um quinto das 
empresas associadas.  

§ 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas mediante comunicado enviado às 
empresas associadas, com (08) oito dias de antecedência, salvo o caso de 
excepcional urgência em que esse prazo não possa ser respeitado. 

§ 2º - Em primeira convocação as Assembleias Gerais só poderão funcionar com a 
presença de um terço das empresas associadas com direito de voto e, em 
segunda convocação, uma hora depois, poderão instalar-se e deliberar com 
qualquer número. 

§ 3º - A instalação e a presidência das Assembleias Gerais competem ao Presidente da 
Associação ou ao seu substituto estatuário, o qual nomeará, dando início aos 
trabalhos, um ou mais secretários, dentre os presentes para auxiliá-lo na condução 
dos trabalhos e lavratura da respectiva ata. 

§ 4º - Participarão das Assembleias Gerais, com direito a voto, as empresas associadas, 
que estejam em dia com as mensalidades, e demais encargos devidos à 
Associação e tenham credenciado seus representantes, sempre em nível de 
Diretoria ou gerência. 

Artigo 26º - Compete à Assembleia Geral Extraordinária: 

a) destituir os administradores; 

b) alterar os Estatutos. 

Parágrafo Único – Para as deliberações a que se referem as alíneas “a” e “b” supra, será 
exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à assembleia especialmente 
convocada para esse fim. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ELEIÇÕES 

Artigo 27º - As eleições serão convocadas pelo Presidente com antecedência, mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias do término dos mandatos, mediante divulgação de Edital, com 
antecedência máxima de 60 (sessenta) dias e mínima de 30 (trinta) dias em relação à 
data da eleição. 

§ 1º - Do Edital deverão constar, obrigatoriamente: 

I. data, horário e local de votação;  

II. prazo para registro de chapas e horário de funcionamento da Secretaria; 

III. prazo para impugnação de candidatura. 
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§ 2º - Cópia do Edital de Convocação das eleições será enviada às empresas 
associadas, bem como afixada na sede da Entidade. A critério da Diretoria, o Edital 
poderá ser publicado em jornal de grande circulação. 

Artigo 28º - O prazo para registro de chapas será de 15 (quinze) dias, contados da data da 
divulgação do Edital de Convocação, constante da circular ou publicação em jornal. 

§ 1º - O requerimento do registro de chapas, em três vias, endereçado ao Presidente da 
Associação, deverá ser subscrito por dez empresas associadas quites com a 
contribuição social. 

§ 2º - O requerimento de registro de chapas deverá ser acompanhado: 

I. de ficha de qualificação completa de cada candidato, bem como da 
empresa em que efetivamente exerça atividade em nível de Diretoria ou 
gerência, vedada a candidatura aos de outros níveis; 

II. de declaração de cada candidato de que não foi condenado e nem 
envolvido em processos de concordata, falência ou de natureza criminal. 

Artigo 29º - O registro de chapas far-se-á, exclusivamente, na Secretaria da Associação, que 
fornecerá recibo da documentação. 

Parágrafo Único – Para os efeitos do disposto nesse artigo, manterá a Associação, 
durante o expediente normal de funcionamento pessoa habilitada para atender aos 
interessados, prestar informações concernentes ao processo eleitoral, receber 
documentação e fornecer o correspondente recibo. 

Artigo 30º - Encerrado o prazo para registro de chapas, o Presidente da Associação providenciará, 
dentro de 08 (oito) dias, comunicado às empresas associadas em que lhes dará a 
conhecer as chapas registradas, bem como informações pertinentes ao processo 
eleitoral. Determinará, também, que as chapas e as informações fiquem expostas, com 
destaque, na sede da Associação. 

Parágrafo Único – A Diretoria poderá optar por substituir o processo descrito neste artigo, 
determinando que as chapas e as informações pertinentes às eleições sejam 
publicadas em jornal de grande circulação no Estado-sede da Associação e/ou outros 
Estados em que a Associação atue.  

Artigo 31º - As impugnações das candidaturas poderão ser feitas no prazo de cinco dias a contar 
da data constante da comunicação enviada às empresas associadas contendo as 
chapas registradas, ou a data da publicação em jornal, se for o caso. 

Parágrafo Único – O mandato é outorgado aos Diretores eleitos ou membros do 
Conselho Fiscal em caráter pessoal, não assistindo às suas respectivas empresas a 
designação de substitutos. 

Artigo 32º - A eleição da Diretoria e Conselho Fiscal processar-se-á por votação secreta, cabendo 
ao Presidente nomear a mesa que irá dirigi-la, composta por um Presidente e dois 
Secretários. 

§ 1º - A mesa será instalada na sede da Associação e funcionará, no dia das eleições, 
das 09 às 17 horas. 

§ 2º - Aplicam-se às eleições previstas neste artigo, as exigências constantes do 
parágrafo 4º, do Artigo 25. 

§ 3º - A posse dos eleitos dar-se-á em até 30 (trinta) dias subseqüentes à data da 
eleição. 

§ 4º - Será considerada eleita a chapa que conseguir a maioria simples dos votos 
válidos. 

Artigo 33º - Terão direito a voto, um por empresa, as associadas quites com os cofres sociais e que 
tenham, no mínimo, seis meses de filiação. 

§ 1º - O voto será dado, pessoalmente, pelo representante da associada, quando esta 
se situar no Município – sede da Associação. 
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§ 2º - As empresas associadas sediadas fora do Município-sede da associação poderão 
votar através de procuração assinada por um diretor, em pleno exercício do 
cargo, autorizando o procurador a exercer o direito do voto, em seu nome. 

§ 3º - Somente serão válidas, para os efeitos deste artigo, as procurações que chegarem 
à mesa eleitoral até o encerramento do pleito. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS ÓRGÃOS AUXILIARES 

Artigo 34º - Por proposta de seu Presidente, a Diretoria poderá autorizar nomeação de 
Representantes, criar Escritórios ou Diretorias Regionais e Escritórios Locais ou Sub-Sedes 
em qualquer Estado da Federação. 

Parágrafo Único – As atribuições dos representantes, bem como a constituição e modo de 
funcionamento dos Escritórios Regionais, Diretorias, Representações ou Sub-Sedes, serão 
definidas em regulamento próprio aprovado pela Diretoria. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DA EXTINÇÃO 

Artigo 35º - Por votação da maioria absoluta dos seus membros e em duas Assembleias Gerais 
Extraordinárias consecutivas, especialmente convocadas, para a liquidação e dissolução 
da Associação, esta poderá ser extinta, sendo na derradeira Assembleia Geral nomeados 
três de seus membros para funcionarem como liquidantes. 

Parágrafo Único – a liquidação e dissolução far-se-ão com estrita observância das 
prescrições legais pertinentes, sendo o patrimônio líquido ao final apurado, doado a uma 
ou mais entidades de utilidade pública. 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 36º - Fica facultado à Diretoria criar, com objetivos e finalidades específicas, Órgãos 
Auxiliares. 

Artigo 37º -  A Associação não distribuirá lucros, bonificações ou vantagens e seus dirigentes, 
mantenedores ou empresas associadas, sob nenhuma forma ou pretexto, sendo os 
mandatos de cargos e funções, previstos nestes Estatutos, de Diretoria e do Conselho 
Fiscal exercidos graciosamente, não percebendo seus titulares e membros remuneração 
de qualquer natureza e não responderão, nem direta, nem subsidiariamente pelas 
obrigações da Associação. 

Artigo 38º  Todas as funções e cargos previstos nestes Estatutos são pessoais e intransferíveis, 
permanecendo seus titulares obrigatoriamente em exercício, não obstante a expiração 
do prazo de seus respectivos mandatos, até efetiva posse de seus substitutos. 

Artigo 39º - Perderão seus mandatos, automaticamente, os diretores eleitos que se desligarem das 
empresas associadas, ou pertencerem àquelas que perderam essa condição, na forma 
destes Estatutos. 

Artigo 40º - A totalidade de renda ou receita de qualquer natureza da Associação será aplicada 
exclusivamente em seus objetivos e finalidades, assegurando a manutenção e o 
crescimento de seus serviços e de seu patrimônio. 
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Artigo 41º - 

 

Os casos omissos nestes Estatutos serão resolvidos pela Diretoria, com recurso voluntário 
para a Assembleia Geral, no prazo de 30 (trinta) dias. A Assembleia que apreciará o 
recurso será convocada em até 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentação 
do recurso. 

 
 

São Paulo, 26 de abril de 2011. 
 
 
 
 
 

JOÃO CARLOS BASILIO DA SILVA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

ANTONIO CARLOS SIQUEIRA DA SILVA 
ADVOGADO OAB 73446-SP 

 
 


