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CAPíTULO I _

DA DENOMINAçÃO, SEDE, DURAçÀO E FII'19

Artioo 7e.

- o tnstítuto sõo Leopoldo - 2024 dorovonte tombém designodo pelo siglo tsL2o24, pessoo iurídico de direito ptivodo

insctito no CNPI sob n". 72.6O5.451-M1/37, oro constituído sob o formo de ossocioçõo civil sem fins luctotivos' se

regeró pelo presente Estotuto e pelo legísloção específico vigente'

Artioo 2e.

-olSL2o24temsedeeÍorcnocidodedesãoLeopoldo-R5,sítonoRuoBlosil,ngT2S,centro,sãoLeopoldo-Rs.
Artioo ie.
- o lsL2o24 tem como Lemo -.cult,lo e conhecimento", sendo suo Missõo o de "produzir, orticulor e dissemindr

conhecimento e oções poto opeíeiçoot os políticos e contribuir poto o desenvolvimento sustentóvel de 5õo Leopoldo

e Região, orc tendo Íinotidode p e o conservoçõo do

potrimônio histórico o educoção, vimento econômico'

social e o combote à do ético, do do democrocio e de

outros volores universois; Promovet estudos e pesqlisos, desenvolvimento de tecnologids olternotivos' produçõo e

divulgoçõo de inlormoções e conhecimentos técnicos e científicos, nos moldes do ortigo 3". do Lei n"' 9'790/99'

Potóorofo Drimeirc:
-P'^,,^p,."'*finolidodeotsL2o24otuampormeiodocooldenoçõodirctodeprcjetos,levontondoTemos'
objetivos, Metos, ou Plonos de Ações, no dooção de recursos físicos, humonos e financeiros, ou prestoçdo de seNiços

intermediótios de opoio, plonejomento e proietos o outtos orgonizoções pÚblicos e / ou ptivodds que otuom em áreos

aÍins. (Lei n". 9.790/99, drtigo 3", § Único).

Poráarcfo seoundo:
e f^ d" ,urrwri, ,uos Íinolidodes, o lsL2o24 se orgonizoró em tontos comissões de estudos e unidodes de prestoçõo

de serviços, quontos se frzercm necessários, as quois se regerdo pelo seu Regimento lnterno'

Aftiao 4".
- No desenvolvimento de suos otividodes, o |SL2O24 observorá os princípios do legolidode, impessoolidode,

moralidode, publiciddde, economicidade, e do eficiêncio e nõo fará quolquer discÍiminoção de roça, cor, gênero ou

retigiõo. (Lei n".9.790/99, ortigo 4", l)

Poróorofo p meiro:
- o lsl2024 teró um Regimento lnterno que, oprovodo pelo Assembleio Gerol, disciplinorá seu Íuncionomento'

Artioo 5".

- O |SL2O24 não distribui entre seus sócios ou ossociodos, :onselheiros, diretores, empregodos ou doodores, eventuois

excedentes operocionois, brutos ou líquidos, dividendos, bonificoções, potticipoçdo ou porcelo de seu potrimônio,

ouÍe dos medionte exercício de suos otividodes, e os oplico integfolmente no consecuçõo de suo finolidode sociol'

Artioo 6'
- A duÍoção do \SL2O24 seró indeterminodo.

CAPíTULO II _

oos AssoctAoos - REQUtSlrOS PARA ADMISSÃO, DEMTSSÃO E EXCLUSÃO:

Attioo 7e.

- O \SL2O24 é constituído por número ilimitodo de ossociodos, distribuidos nos seguintes cotegorios:

fundodor, contibuinte, honoú o.

I - Fundodor

- sõo pessoos Íísicos ou iurídicos que pdrticiporom de suo Íunddção tendo ossinodo o Ato do primeiru

6erc1, oos 23 dios do mês de iulho de 2O7O-
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ll - Contribuinte

- 5ão pessoos Íísicos ou jurídicos que pogom mensolidode em volores estobelecidos em Assembleio Gerol.
lll - Honorório

- 5õo pessoos físicos ou jurídicos que prestorcm seNiços rclevontes à entidode, Íeconhecidos pelo Assembleio Gerol.
Poróorofo Primeiro:

- Nõo hó impedimento olgum paro o ossociodo de deteminodo cotego o Íozet porte de outÍa.
Potóorofo Seoundo:
- Poro ingressor como Associodo Contribuinte, o intercssodo deveró otender os seguintes requisitos:
I - MoniÍestor por escdto seu pedido de odesõo, no Íormo estabelecido no Regimento lntemo, oru indicondo o gtupo
de trobolho que desejo Íozet porte;
ll - Ter disponibilidode de horóÍios poro prestdr seNiço voluntório;
lll- Submeter seu codostro à homologoçõo do Dirctorio, nos moldes previstos no Regimento lnterno.
Artiao 8e.
- Sõo diteitos de todos os ossociodos, observodos os restrições e disposições previstos neste estotuto:
I - ParticipoÍ dos otividodes do lSL2024;
ll - MoniÍestor suos ideios e sugestões oo seu grupo de trobolho;
lll - Votor e ser votodo poro os cargos eletiws, opós um ano de Jilioçõo oo 1512024.

lV - Tomot pofte nos Assembleios Geruis, podendo votor quando do deliberoção de assuntos colocodos em pouto.
Attioo 9e:
- 5õo deveres dos associodos:
I - Cumprir e Íozer cump t os disposições estotutários e regimentois;
ll - Zelor pelo bom nome do 1512024 e por seu potrimônio;
lll - Ajudot no consecução das suos Íinolidodes.
lV - Acotot os decisões do Dirctotio;
V - Monter em dio o pogomento de suo mensolidode;
Vl - Ex"rcer com dedicoçõo os corgos poro os quoisÍor eleito ou designodo;
Vll- Monter conduto poutodo pot elevodos podrões de ético e morol.
Artioo 10e.
- 

'eró 
excluído do quodto sociol do |SL2O24 o ossociodo que:

I - Cometet otos considerodos gravíssimos contru o moral do 15L2024,
- Deixot de pogot pot 3 (três) meses consecutivos em um semestre Íiscol.

lll - Agir em controriedode oos fins do lSL2024 ou em desrespeito oo presente Estotuto;
lV - Aqueles que Ídlecerem ou vietem o se tornot incopozes, bem como, no coso de pessoo jutídico, se Íor decretodo
suo Íalêncio;
Por.iorofo orimeirc:
A exclusõo seró precedido de um procedimento odministrotivo interno que petmito oo ossociodo exercer suo defeso,
no conformidode com os poroqraÍos seguintes.
Poróorofo seoundo:
Verificodo o ocoffêncio de um dos motivos expressos no ortigo 10" coput e incisos, que oÍo justiÍico o exclusõo do
ossociodo, configurodo o iusto couso, a Diretorio, ottovés de seu Presidente, notiÍicofti o ossociodo poro oüesentor
defeso, no prozo de 15 (quinze)dios.
Poróorofo terceiro:
A Diretorio, coso não convencido do deÍeso opresentodo, determinató o exclusõo do ossociodo. Desto decisõo
recurso, no prozo de 15 (quinze) dios, poro o Assembleio Gerol Ertruordinório.
Poráorafo ouorto:

d.tbÃ. (I,ídrrÉtu
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Aprcsentodo o recurs à Assembleio Gerol Extmordintirio, conwcodo únicomente poru este frm, os Presentes

deciditão sobre o exclusõo do associodo. A oprovaçõo devero ocorrcr por moiorio dos votos e seró soberono e

írrecorrível.
Attioo 77"-

- Sero pemitido o desligomento de ossociodo, com suo retirodo dos quodros do Associoçõo, medionte comunicoçdo

por escrito à Diretorio.
Attioo 72"-
- O desligomento do ossociodo nõo exclui suo responsobilidode pelo cumprimento de suos obtigoções ossumidos oté

o doto do

CAPíTULO III -
D/rS FONTES DE RECI]RiOS PAM A MANUTENçÁO DO ISL2O24:

Artioo 13".

- Constituirõo receitos do lSL2024:

I - O pogomento dos mensolidodes, pelos ossociodos;

ll - Dooções, legodos, heronços;
I - Termos de porcerio, convênios e contotos Íimodos com o Poder PÚblico poto Íinonciomento de proietos no suo

óreo de otuoçõo;
tv - Controtos e ocordos iirmodos com empresos e ogêncíos nocionois e intenocionois;

v - Rendimentos de opticoções de seús otivos finonceiros e outros, pertinentes oo potrimônio sob a suo

odministroçõo.
Vl - Outros receitos vióveis e nõo diretorio.

CAPÍTULO IV -
DO PATRIMÔNIO:

Artioo 74e.

- o potrnanio do l5L2o24 será constituído de bens móveis, ímoveis, veículos, semoventes, oções e títulos do dívido

público.

Attioo 75e-

-7o ro* de dissoluçdo do tSL2o24 , o rcspectivo pot mônio líquido será tronslerido à outro pessoo iurídico

qudliÍicodd nos termos do Lei ne.9.7go/99, prelerenciolmente que tenho o mesmo obietivo sociol. (Lei ne 9'7w99,

inciso lV do ort. 4e.).

Artioo 76e.

- uo nipót"r" do lsl2o24 obter e, posteriormente, peder o quoliÍicoçõo instituído pelo Lei 9.790/99, o oceÍvo

poüimoniol disponível, odquirido com recu3os públicos durunte o período em que perdurou aquelo quolificoçõo, será
'contobilmente 

opurddo e tronsferido à outro pessaa iurídico quoliÍicodo nos termos da mesmo Lei, NeÍerenciolmente

que tenha o mesmo objetivo sociol. (Lei ns. 9.790/99, inciso V do ott 4e')'

Artioo 77e.
lÃr, ,u grouodo ou olienodo o potÍimônio, bem como poru ser controido empréstimo finonceiro, é indispensóvel o

outorizoçõo do Assembleio 6erol, pot moiotío de 2/3 dos ossociodos' em sessão especiolmente convocodo poro esse

fim.
qPíruLOV-

DA RESPONSABILIDADE DOS ASSOCIADOS E DO ISL2O24:

Artioo 78e-

- os ossociodos nõo rcspondem, subsidiáÍio ou solidofiomente, pot quoisquer obrigoções controídos ou dssumidds
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Attioo 79e.

- O potrim6nio sociol responde somente pelos obrigoções ossumidos medionte dutorizoção do Assembleio Gerol.
Poróorofo único.

- Em coso de tois obrigoções nõo terem sido oprovodos, o lSL2024 terá o direíto de regresso contro o pessoo do
controente do débito.

CAPÍTULO VI -
DA ELE\çÁO qARA A DIREÍORIA E CONSELHO FTSCAL

EO
MODO DE CONST|TU\ÇÁO E OE FUNCTONAMENTO OOS ÓRGÃO, DELTBEP(,.TTVOS:

Artioo 20".
- O 1512024 seró odministrodo pot umd Diretorio e fiscolizodo por um Conselho Fiscol, ombos eleitos em Lssembleio
Gerol.

Poráorofo orimeiro:
- A Assembleio 6erol é o órgõo soberono do l5L2O24 e seru composto pot todos os associodos em pleno gozo de seus
d i re itos e stot utó ri os.
PoÍ.iorofo seoundo:
- A Diretorio é Órgõo de execuçõo dos decisões do Assembleio Gerol e seró responsóvel pelo odministroção do
ts12024.
Potáorofo terceiro:
- O Conselho Fiscol é órgõo consultivo e rtscolizodor do odministroçõo Íinonceiro do \SL2O24.
AÍtioo 21e.
- O Sr. tueÍeito Municipol de São Leopoldo é convidodo de honro do l5L2O24 , podendo potticipor de todo e quolquer
reuniõo do Asse mbleio Ge rol ou Con se lho nõo terá direito o voto.

Attioo 22e.
- A eleiçõo poro o escolho do Diretorio e do Conselho Fiscol ocofferá o codo dois onos, em onos porcs, na segundo
quinzena de outubro, por ocosiõo do convocoçõo do Assembleio Gerot.
Poróorofo orimeiro:
Attovés do publicoção de editol ou convocoçõo pot meio eletrínico, cotto ou dssemelhodo, com ontecedêncio de 7
(sete) dios, todos os ossociodos serõo convocodos poto comporccer em Assembleio Gerul o iim de escolher, otrovés
do voto, os Íepresentontes do \SL2O24.
Poróorofo seoundo:
o oto de votação poro eleiçõo de novo Diretorio setó pot chopo, com o nominoto dos condidotos. As chopos deverõo
ser registrodos no Secretorio do \SL2O24 em até 2 (dois) dios úteis ontes do eleiçõo-
Poráorofo terceiro:
As chopos em que constom a nominoto dos condidotos deverõo ser submetidos à Secteto o e Tesourorio pom os
veriÍicoções e inÍormoções no que detemino o ortigo 240 deste Estotuto.
Aftiao 23".

o mondoto seró de dois onos, o iniciot em primeiro de joneirc do ono subsequente à eleiçõo, podendo o Diretorio e o
Conselho Fiscol serem reeleitos, openos umo vez, sequenciolmente,
Attioo 24e.
- só podeào votor, serem votodos ou indicodos poro quolquer corgo do Diretorio ou do conselho Fiscol os ossociodos
que estiuerem quites com os mensolidodes e em pleno gozo de seus direitos, em conÍomidode com este Estotuto.
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Poróorofo único:
Os ossociodos ndo podeúo wtoL nos Assembleios, pot procuroção. Codo ossociodo tero diteito o um único voto.

TITULO II _

DA DIRETORIA:

Artioo 25e.
- A Diretorio setó composto dos xguintes corgos: Presidente, Vice-Prcsidente, Tesoureiro e Secretório.
Por.iorofo único:
- O Regimento lntemo, oprovodo pelo Assembleio Gerol, poderó prcver o crioçõo de corgos odministrotivos
subodinodos o Dircto d e à Assembleio Gerol-
Artioo 26e.
- Sõo atribuições do Diretorio:
I - Oirigir o |SL2O24 de ocordo com o presente estotuto, cump ndo com os deliberoções do Assembleio Gerol e
demois otos regulo mento res;
ll - ReuniFse em iesúes priwtivos com seus componentes e excepcionolmente com seus convidodos;
lll - Determinor pelo expulsão de ossociodo e impor penolidodes, previstos no Estotuto e Regimento lnterno;
lV - Orgonizor o oÍçomento poto o exercício finonceiro do ono seguinte, comüeendido no período de 7s de joneiro o
37 de dezembrc e opresentor à Assembleio Gerol oté o dia 15 de dezembro de codo ono, com o porecer do Conselho
Fiscol;

V - Aprcsentot oté o dio 31 de morco de codo dno, à Assembleio Gerol:
o. Relotótio dos otividodes realizodos no ono ontecedente;
b. Eolonço potrimoniol;
c. Bolonço finonceiro do ono ontecedente;
d. Demonstroçõo dos vorioções potrimoniois;
e- Compdrotivo do receito orçodo e offecododo;
Í. Comporotivo dd despeso outorizodo com o reolizodo;
g- Demonstrctivo onolítico do soldo dos contos otivos e possivos-
Vl - Autorizor o reolizoçõo de pogomentos decorrentes de otividodes corriqueiros e toreÍos necessótios oo bom zelo
dos dependêncios, do potrimônio e do bem-estor do ossociodo do ISL2O24.
Vll - Ptopor reÍomo estotutótio;
Vlll - Montet em orquivo: escrituros, certidões e demois documentos rcferentes oo potrimànio do l5L2O24;
lX - Divulgor otos odministtotivos e regulomentor as decisões do Assembleio Gerol;
X - Solicitot à Assembleio Gerol outorizoçõo poro eÍetuor empreendimentos que otinjom o mois de 70 (dez) solórios
mínimos, quondo nõo incluídos no orçomento onuol;
Xl - ReojustaL com dprovoçõo dd Assembleio, os volorcs dos mensolidodes ou contribuições.
Xll - Controtor, suspender e dispensar funcionorios-
Xlll - Executor o progromoçõo onuol de otividodes do instituiçõo.
Poroorofo primeiro:

Compete oo Presidente reprcsentor o 1512024, e no Íolta deste, o Vice-prcsidente.
Poróorofo seoundo:
O Presidente e o Tesoureiro, em conjunto, deverão ossinor os documentos que envolvom compromissos finonceiros,
pogomentos e soques; db r e movimentot contos coÍrentes boncarios; emitir e endossor cheques; receber, possor
rccibo e dor quitoçõo; outorizot débitos, tronsÍerêncios e pdgomentos; solicitor inÍormoções de soldos, pedir exüotos
e requisitor tolões de cheques.
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Attioo 27e-

- Serõo destituídos do mondoto os membrcs do Diretorio que incorrerem em:
I - Malversoção ou dildpidoção do potrimônio sociol;
ll - Quolquer violoçõo deste Estotuto.
ttl - Abondono de corgo, ossim considerodo o ousêncio nõo justificodo o 3 (três) reuniões e/ou Assembleios Gerois

sequenciolmente-
lV - O membrc do Direto o que Íor condidoto o coryo eletivo em quolquer nivel ou que oceitor exercer cotgo de

conÍionço em quolquet esferu do SeÍviço Público, deveró solicitor oÍostomento do Diretorio pelo periodo que perduror

o situoçdo ocimo descrito.
Attioo 28e.
- Compete à Prcsidêncio:
I - representor e di git o ISL2O24 de ocordo com o prcsente estotuto, cumprindo com os deliberuções do Assembleio

6erol e demois otos regulomentarcs, otivo ou possivomente, em luízo ou Íoro dele, podendo outoryor procutoçõo,

quondo necessório, com poderes "od iudicio", o profissionol devidomente hobilitodo;

tl - solicitot o convocoçõo do Assembleio 6erol, no forma do que prevê este Estotuto;

lll - convocot e presidir os reuníões do Dirctorio, coordenondo seus trobolhos, montendo o odem e o disciPlino nos

rcspectivos reuniões, e propondo, quondo ossim o exigirem os circunstôncios, o suspensão ou odiomento dos

mesmos;
lV - supevisionot todas os otividodes e rotinos do DiretoÍio, sejom elos exercidos pelos seus integruntes, seiom pelos

depottomentos e grupos de ttobolho, no Íomo previsto no presente estotuto;

v - ossinot, juntomente com o Tesoweirc, cheques, promissótios e todos os demois títulos de cÉdito de emissõo e

re spo n so bi li dode do lSL20 24 ;
Vl - ossinot, juntomente com o Secretó o, todos os convênios, oiustes técnicos e demois controtos Íirmodos pelo

lSL2024 com terceiros de quolquer noturezo;

Vll - visot, juntomente com o Secrctório, o opresentoção de proietos, ptecedendo à lovroturo dos Íespectivos

convênios e controtos;
vlll - ossinoÍ, juntomente com o Secretório, os Atos dos rcuniões do Dircto o e, bem ossim, outros documentos que

signiÍiquem compromisso fomol do 15L2024.

tx - cumprir outros otÍibuições que venhom o ser estobelecidos por opÍovoção do Assembleio 6erol.

Attioo 29".
- Compete à Vice Presidêncio:
t- substituir prcvisoriomente o titulor do Presidêncio em suos ousêncios, impedimentos ou licenços, bem como,

deÍinitivomente, em coso de vocôncio do corgo, pot quolquer que sejo o rozõo, oté que seio eleito novo dietotio;

ll - coloborü com os demois membros dd Dirctorio, exercendo os otribuições que lhe lorem cometidos pelo

Presidêncio, inclusive coordenor grupos de trdbolho em torcfos tempoÍdtios de felevôncio poro o lsl2o24-

Artioo 30'.
- Compete à Secrctorio:

l- supevisionoÍ todos os serviços inerentes à sectetorio, especiolmente o guordo de todos os documentos, liwos e

registtos, reolizor o lovtoturo de Atos do Dirctorio e, se solicitodo, os Atos do Assembleio Gerul, bem como teÍmos de

posse, eloborofio de oÍícios, coÍtos, memorondos e demois comunicoções internos e erternos do 1s12024.

It - supevisionor o permonente otuolização do codostto dos ossociodos, contendo o nome de todos, principolmente

no époco do reolizoção dos Assembleios;

lll - subscrever, juntdmente com o titulot dd Presidêncio, os otas do Diretorio e do Assembleio GeÍol.
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lV - tomú os providêncios necessórios e determinodos pelo Presidêncio, pom o convocoçõo dos reuniões do
Dirctorio, no formo do presente Estotuto, bem ossim os convxoç&s do Assembleio Gerol, Odinório ou
Extrootdinótio;
V - coloboror com os demois membros do DirctoÍio, exercendo os otribuições que lhe Íorcm cometidos pelo
tuesidência.
A,tioo i1".
- Compete à Tesourorio:
I - eloborcr e opresentü à Diretorio, poro posterior oüecioçõo do Conselho Fiscol e do Assembleio Gerol, um
orçamento Íinonceiro simplifrcodo do |SL2O24 poro codo Exercicio sociol luturo, oté o dio 75 de dezembro de codo
ono.
ll - superintender os serviços do Coixo, do Contobilidode e seus respectiws orquivos, devendo propot o terceirizoçõo
dos seruiços contábeis, se necessório for, o profissionol legolmente hobilitodo.
lll - eloborur e opresentor à diretorio, poto posterior oprecioçõo do Conselho Fiscol e do Assembleio Gerol, o bolonço
potrimoniol do ISUO24, o bolonço finonceiro do ono ontecedente, o demonstroçõo dos vorioções pot moniois, o
comporutivo do despeso outorizodo com o rcolizodo e o demonstrotivo onolÍtico do soldo dos contos otiws e
possivos, conÍorme prcvisto no oftigo 27, V, "o" o "g".- lV - responsabilizot-se pelo orrecodoção dos receitos ordinários e extraordinárias, ossinondo os respectivos recibos, e
procedendo oos lonçomentos necessó rios.
V - responsobilizor-se pelos pogomentos outorizodos pelo Diretorio ossinondo com o Presidêncio os cheques
emitidos, promissótios, e todo e quolquer título de cédito que signiftque compromisso frnonceiro do 1512024.

, Vl - zelot pelo rccolhimento dos obrigoções fiscois, tributáios, previdenciótios e outros devidos ou do
responsobiliddde do |SL2O24.

vll - pteporor e opresentü os prestoções de contos potciois e gerois do 1512024, relotivos às receitos e despesos
executodos quondo do implementaçõo de prcjetos;
Vlll - colocor à disposiçõo petmonente do Diretorio, do Assembléio 6erol e dos Associodos todos os documentos,
relotórios, boloncetes e bolonço gerul;
lX - colobor com os demois membros do Dirctotio, exercendo os ottibuições que lhe Íorem cometidos pelo
Presidêncio.

TÍTULO III _

DO CONSELHO FISCAL:

Artioo 32e.
- O Conselho Fiscol seró constituído de 3 (três) membrcs eÍetivos e i (ttês) suplentes.
Poróordfo único:
Até 30 dios opós o eleiçõo e posse dos membros do Conselho Fiscol, este devero se rcunir porc eleget seu Presidente.
Artioo jje.
- 5õo otribuições do Conselho Fiscol:
o) Apresentot oté o dio 20 de morço de codo ono, o seu porccer sobre o motétio ptevisto no ortigo 26e, V, "o" a "g",
poro conhecimento e oprovoçdo do Assembleio Gerol;
b) Exercer o fiscolizoçõo sobre os contos e documentos comprobotórios de Íeceitos e despesos, livros de esc turuçAo
e numerório;
c) Dor porecer sobre quolquer suplementoção ou tronsposiçdo de verbas solicitados;
d) Dor porecer oté o dio 70 de dezembro de codo ono sobre o oryomento onuol o ser opresentodo à Assembleio
Gerol;
e) Exominor o contabilidode sempre que houver solicitoção de olgum ossociodo do \SL2O24, ou o quolquet tempo, por
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fl Reunir-se por convxoçõo de seu Presidente, tontos vezes quontos Jorem necessórios e de suos reuniões será
lovtodo ATA, ossinodo pot todos os prcsentes, sendo remetido cópio oo Presidente do 1512024.

g) Comunicor à Assembleio Gerol os irreguloridodes nos contos exominodos.

TÍTULO IV -
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artioo 34e.
- A Assembleid Gerol, poder móximo do lsL2o24, é iormddo pot todos os ossociddos.

Artioo 35e.
- Compete à Assembleio Gerol e esto se reuniró:
I - Ordino omente:
No sequndo quinzeno do mês de outubro dos onos porcs, poru eleger o Diretorio e o Conselho Fiscdl-

Poro dot posse à Dircto o eleito.
Até 31 de moryo de codo ono, poro oprovor os contos do exercício onte or.
ll - Ertroordinoriomente:
o. Poro deliberor sobrc ossunto de mogno importôncio;
b. Poro julgor rccursos de último instôncio;
c. Porc decidit sobre d destituição dos odministrodores;
d. Quondo convocodo poro oprovar olteroções no presente Estatuto;
e. Q.uondo convocodo poro decidit sobre o dissoluçõo do 1512024.

Í. Quondo convocodo poto oprovor outros contos opresentodos, os plonos de üobolho e os plonos finonceiros do

t5L2024.
q. Quondo convocodo poro decidir sobre o necessidode de odquirir, olienor, trunsigir, hipotecor ou petmutor bens do
potrimônio do 1512024.

h. Sempte que convocoda no formo deste Estotuto.
Attioo 36e.
- A convocoçõo poro o Àssembleio GeÍol Ertnordinótio seú Íeito:
I- Pelo Direto o;
ll - Pelo Conselho Fiscol;

lll - Por 1/5 dos ossociodos;
Poróorofo orimeiro:

- No Assembleio 6ercl Extruordinó o somente poderó set trotoda o motétio constonte explicitomente nd odem do

dio.
Artido 370-

- As Assembleios Geruis Ertruodinó os deverõo ser conwcodos com ontecedêncio minimo de 7 (sete) dids, com o

especiÍicoçAo do Odem do Dio, por intemédio de editol ou convocoçAo pot meio eletrônico, corto ou ossemelhado.

Artiao 38e.
- A Assembleio Gercl, odináÍio ou extroordinório, seró dbefto Nlo Presidente do lsl2024 ou seu substituto, o qual

dirigiró os trobolhos, juntomente com o Secretório.
Poróorofo primeiro:

A Assembleio 6erol, ordinório ou ertroordinúrio, funcionoró em pimeim chomodo com o presenço do moiorio

simples dos ossociodos e em segundo chomodo, meio horo após, com quolquer número de ossociodos.

Attioo 39e.

- Antes do oberturo dos trobolhos o registro de presenços iicoró o disposiçõo dos ossociodos poro ossinoturo-

Attioo 4O9-
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- O resumo dos trofulhos de codo reuniõo *ró registtodo e orquivodo ottoyés do digitolizoçõo em meio eletrônico,
devendo umo cópio ser impresso, numerudo e ossinodo pelo Prcsidente e ,ecrctó o.

CAPITULO VII -
AS CONDIçÕ?, PARA A ALTERÀçÁO DAS DISPOSIçÕES ESTATUÍÁRIAS E PAPá A DISSOLUçÁO:

A,tioo 47e.
- Todos os deliberoções do Assembleio 6erc| inclusive os que deteminorem os oftemçfus dos disposições
estotutótios, exceto os que objetivorcm o ?xtinçõo do ISL2O24, o grovome, empréstimo, olienoçõo do potrimônio, no

Íormo do ottigo 17 deste Estotuto, e o exclusão de ossociodo, serõo tomodos poÍ moiorio dos presentes.

Artigo 42e-

- As deliberoções que visorcm à extinção do lSl2O24 poderõo s4 reolizodos por voto secrcto, medionte o optovoçõo
de 2/3 dos votos.

cAPÍTtJLO VIt -
A FORMA DE 6ESTÃO AOMINISÍRATIVA, DA PRESTAçÁO E OA APROVAçÁO DAS RESPEC-IIVAS CONIAS:

Artioo 43e.
- A vido iinonceiro do l5L2O24 prccessor-seá rigotosomente dentrc do oryomento oprovodo pelo Assembleio Gerol,
bem como o esc turoçõo situodo dentrc dos Íespedivos podrões e normos contóbeis.
Paróorofo único.

- As despesos não podetão exceder os verbos totois do orçomento, sem porecer do Conselho Fiscol e dutorizoçõo
expÍesso do Assembleio GeruL

Artioo t4e-

- O lSL2024 odotdtó ptóticos de gestõo odministrotivo necessórios e sufrcientes d coibir d obtenção, de Íormo
individuol ou coletivo, de beneÍicios e vontogens pessoois, em decorêncio do potticipoçõo nos prccessos decisotios.
(Lei n". 9.790/97, inciso ll do ottigo 4'.)
Attioo 15e.
- No exercício do gestõo do LSUO24 observor-se-õo os regros e os princípios do legisloção civil dcerco dos oÍibuições
e responsobilidade dos odministtodores, considerundo-se oprcvodos os contos em Assembleio Gercl Odinó o, no

formo estabelecido n"ste estotuto.
Artioo 46e.

- A pÍestoçõo de contos do |SL2O24 obseNoro:
I - Os principios Íundomentois de contobilidode e os nomos brosileircs de contobilidode; (Lei n". 9.790/97, inciso vll
do ottigo 4".)
ll - A publicidode, por quolquer meio eÍicoz, no encerromento do exercicio Íiscol, oo relotório de otividodes e
demonstroções fnonceiros do entidode, incluindo os certidões negotivos de débitos junto oo INSS e oo FGÍ',
colocondo-os à disposiçõo poro o exome de quolquer cidodõo; (Lei n". 9.790/97, inciso Vll do ortigo 4".)
lll - A reolizoçõo de ouditotio, inclusive, pot ouditores extenos independentes se Íü o coso, do oplicoçõo dos
eventuois recursos objeto do Temo de Porcerio, conÍome previsto em rcgulomento; (Lei n". 9.790/97, inciso Vll do
ortigo 4".)
lV - A prestdçõo de contos de todos os recursos e bens de origem público recebidos seró feito, conÍome detemino o
porógrofo 70 do Constituiçõo Federol de 1988. (Lei n". 9.7 /97, inciso Vll do ortigo 4".)
Artioo 479-

- O lSL2024 remunero profissionois controtodos poru prestorcm serviços específicos, rcspeitodos os volores
proticados pelo mercodo no região onde exercem suos otividodes. (Lei n9. 9790/99, inciso Vl do ort. 49.).
Artioo 48e.

- Oos dúumentos obtigotórios: A Diretorio deveró submeter oo Conselho Fiscol e à Assembleio Gerol Ordinótio, opós
porecer do ouditor independente, se auditodos os contos, os seguintes peços contóbeis:
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o)bolonço pot moniol;
b) demonstroçõo de resultodo do exercício;
c) demonstroçõo dos mutoções do potrimônio;
d) demonstroções dos origens e aplicoçõo dos recursos;
e) notos explicotivos.
Attioo 49e.
- A Dircto o deveró opresentor oo Conselho Fiscol e à Assembleid Gerol, juntomente com os peços contóbeis
reÍe dos no ortigo onterior, o Relotório de Atividodes, bem como seu prcgromo de Atividodes.
Artioo 50e.
- O |SL2O24 reolizotú o escrituroçõo de suos contos e o registro contobil, otrovés de meio el"ttônico com softwore
odequodo poto tonto, o quol deveró demonstror o exercício Íinonceiro oputodo, bem como os enüodos e soídos,
despesos e receitos e dotos dos mesmos,
Attioo 57e.
- Ao finol do ono civil, seró impresso umo cópio do registro contóbil, sendo codo lolho numerodo e rubricodo pelo
tesoureiro, oboixo ossinodo por este e Wlo presidente.
Poráorofo único:
- O exercício Íinonceiro devetó coincidir com o ono civil.

CAPíTULO IX _
DAS D\SPOS\çõES F INAIS:

Artioo 52e.
- Todo e quolquer oto sró digitodo e orquivodo otrovés de meio eletrônico- Umo vio do oto, porém, deveró ser
impresso em folha ovulso poro fins de compor, com os demois, o livro de otos do 15L2024.
Artioo 53e.
- As reformos ou olterofies do presente Estotuto vigotordo opós o rcgistto pelo Ditetorio.
Artioo 54e.
- Após o registro do presente Estotuto o üretorio terá o prozo de 780 (cento e oitento dios) dios poro prcvidenciot o
modificoçõo e oprovoção do Regimento lntemo.
Attioo 55e.
- O prcsente estotuto poderd set reÍomodo o quolquer tempo, por decisõo do Assembleia Gerol.
Aftiao 56e.
- O presente estotuto Íoi aprovodo em reuni1o de Assembleio Gerol Extruordinório reolizodo no
de 2074, entrondo em vigoÍ dpós o registro-

Sõo Leopoldo, 27 de setembro de 2014.
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