
ESTATUTO SOCIAL DO INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI 

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINA-
LIDADE 

Artigo 1o O INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI é uma associação 
civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, cu-
jas atividades reger-se-ão pelo presente Estatuto Social, devidamente 
aprovado por Assembleia Geral e pela legislação em vigor. 

Artigo 2o - O INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI tem sua sede, foro 
e administração Rua Marquesa de Santos n. 42, apto 1805, Laranjeiras, 
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22221-080, e 
terá atuação em todo o território nacional, observada a legislação aplicá-
vel.  

Parágrafo Único – Por decisão da Assembleia Geral, a sede poderá ser 
transferida para outro local.  

Artigo 3o - O INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI tem prazo de du-
ração indeterminado.  

Artigo 4o - O INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI tem por finalida-
des: 

I. Sugerir, promover, coordenar e executar ações, projetos e programas ci-
entíficos relacionados à preservação do Planeta Terra, com toda a sua Bi-
odiversidade, para futuras gerações.  
II. Divulgar conhecimentos técnicos aplicáveis às ciências biológicas, no-
tadamente em Ecologia e Conservacionismo. 

III. Fornecer subsídios para a implementação de políticas, programas e 
ações relacionadas à preservação da Biodiversidade, com ênfase nas ações 
de:  

(a) preservação, conservação, desenvolvimento e exploração dos recursos 
naturais, sem agredir o meio ambiente; 



(b) informação a respeito de métodos científicos e técnicos mais eficazes 
à preservação da natureza;  

(c) pesquisa e avaliação científica, tecnológica, econômica, jurídica e ad-
ministrativa direcionadas ao Ambiente Natural. 

IV. Prestar assessoramento técnico para desenvolvimento de projetos ine-
rentes à preservação da Biodiversidade do Planeta Terra. 

V. Apoiar técnica, econômica, jurídica e administrativamente grupos, es-
tudantes, professores e pesquisadores nos seus esforços de capacitação e 
aprendizado. 

VI. Promover, apoiar e favorecer, diretamente ou através de terceiros, pu-
blicações, por qualquer meio ou mídia, relativamente a qualquer uma de 
suas atividades, no âmbito nacional ou internacional. 

VII. Contribuir para o desenvolvimento e difusão de metodologias, pro-
dutos e tecnologias relativos às suas áreas de atuação. 

VIII. Promover a defesa, a preservação e a conservação do meio ambiente 
e do desenvolvimento sustentável. 

IX. Incentivar, constituir e fortalecer projetos, redes e parcerias nacionais 
e internacionais em suas áreas de atuação. 

Parágrafo Primeiro – A atuação nas finalidades relativas à educação será 
feita gratuitamente, observando-se a forma complementar de participação 
das organizações de que trata da Lei 9.790/99.  

Parágrafo Segundo - O INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI não dis-
tribui entre os seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou 
doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividen-
dos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na con-
secução de suas finalidades  
 Parágrafo Terceiro - Ao INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI é ve-



dada qualquer atividade religiosa, político-partidária ou eleitoral. 

Artigo 5o - No desenvolvimento de suas atividades, o INSTITUTO LUÍ-
SA PINHO SARTORI: 

I. Não fará qualquer distinção de raça, cor, gênero, orientação sexual, 
condição social, credo politico ou religioso ou a pessoas com deficiên-
cia. 

II.Observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade, economicidade e da eficiência. 

III. Poderá celebrar convênios, acordos, contratos e outros instrumentos 
jurídicos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
nacionais ou internacionais. 

IV. Poderá criar, manter ou administrar unidades de apoio e produção de 
recursos técnico-científicos necessários para atender suas finalidades. 

V. Poderá realizar programas educacionais comunitários. 

VI. Poderá conceder o patrocínio de prêmios, bolsas de estudos, partici-
pação em eventos para o aperfeiçoamento de estudantes, professores e 
pesquisadores. 

VII. Poderá obter e oferecer apoio financeiro para projetos que ampliem o 
conhecimento científico e tecnológico das Ciências Biológicas, em espe-
cial Ecologia e Conservacionismo. 

VIII. Poderá cooperar na formulação, implementação, monitoração e ava-
liação desses projetos. 

IX. Disseminará os resultados dos projetos de pesquisas financiados, 
usando as técnicas de comunicação e publicação mais apropriadas aos 
grupos e instituições sociais visados. 

X. Irá analisar as experiências passadas, projetar e conduzir estudos com-
plementares e realizar eventos e reuniões para promover um melhor en-



tendimento da realidade brasileira em relação à preservação da Natureza. 

Parágrafo Único – Para cumprir suas finalidades, o INSTITUTO LUÍSA 
PINHO SARTORI atuará por meio de: 

I. Execução direta de projetos, programas ou planos de ação. 

II. Doação de recursos físicos, humanos e financeiros. 

III. Prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações 
que atuam em areas afins. sem fins lucrativos e a órgãos do setor público 
que atuam em áreas afins. 

CAPÍTULO II - DOS ASSOCIADOS

Seção I - Admissão, Demissão, Exclusão e Penalidades 

Artigo 6o - O INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI se constitui de 
número ilimitado de associados, pessoas físicas ou jurídicas, idôneas e in-
teressadas, desde que: 

I. Estejam na plenitude de sua capacidade civil; 

II. Comunguem com suas finalidades sociais; 

III. Concordem com o presente Estatuto Social, obrigando-se a cumpri-lo; 

IV. Tenham sido indicados e aprovados pela Diretoria e admitidos como 
associados através de referendo pela Assembleia Geral. 

Parágrafo Primeiro - Os associados, membros ou não dos órgãos admi-
nistrativos e consultivos, não respondem solidária nem subsidiariamente 
pelas obrigações sociais do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI. 

Parágrafo Segundo – Os associados serão distribuídos nas seguintes ca-
tegorias: 

�
I. Associados Fundadores: Aqueles que assinaram a Ata de Assembleia 



Geral de Constituição do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI. 

II. Associados Mantenedores: aqueles que contribuem financeiramente 
para a realização de projetos do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI. 

III. Associados Beneméritos: as pessoas físicas ou jurídicas, de caráter 
público ou privado, que tenham prestado relevantes serviços ao INSTI-
TUTO LUÍSA PINHO SARTORI,  sendo seus nomes aprovados, por 
maioria de votos, em Assembleia Geral. 

IV. Voluntários que queiram contribuir com seu trabalho e expertise e que 
não podem contribuir financeiramente por suas limitações orçamentárias.  

Parágrafo Terceiro – Os Associados, independentemente da sua qualifi-
cação, comprometem-se a envidar esforços para a consecução dos objeti-
vos sociais do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI.  

Parágrafo Quarto – Os Associados Beneméritos e Voluntários não terão 
direito a voto na Assembleia Geral.  

Parágrafo Quinto – A condição de associado prevista neste Estatuto é in-
transferível a terceiros, a que título for, salvo por deliberação da Diretoria. 

Artigo 7o - A exclusão de qualquer associado se dará apenas por justa 
causa, a critério da Diretoria, sendo-lhe garantido: 

I. Prévia notificação para que possa exercer plenamente seu direito de de-
fesa; 

II. Recurso à Assembleia Geral, com efeito suspensivo. 

Parágrafo Primeiro - Para fins do disposto nesse Estatuto, será conside-
rado como justa causa:  
I. O não cumprimento do disposto no presente Estatuto Social ou em 
qualquer outro documento a que o INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTO-
RI seja submetido. 

Parágrafo Segundo – Alternativamente à exclusão prevista no caput des-



te artigo, a Diretoria poderá deliberar pela advertência do associado ou 
suspensão deste por até 90 (noventa) dias, contados da decisão. 

Artigo 8o - O associado poderá se desligar a qualquer tempo se assim ex-
pressar formalmente e por escrito a sua intenção. 

Seção II – Direitos e Deveres dos Associados 

Artigo 9o - São direitos de todos os associados: 

I. Participar das Assembleias Gerais, podendo votar nas matérias constan-
tes da Ordem do Dia, conforme regramento do parágrafo 4 do artigo 6;  

II.Propor à Diretoria a admissão de novos associados; 

III. Acompanhar a gestão das atividades do INSTITUTO LUÍSA PINHO 
SARTORI. 

Artigo 10 - São deveres dos associados, independente da categoria:  

I. Colaborar com os órgãos da administração do INSTITUTO LUÍSA PI-
NHO SARTORI, na realização dos atos necessários para a consecução de 
suas finalidades sociais; 

II. Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Estatuto Social; e 

III. Zelar pelos interesses morais, éticos e materiais do INSTITUTO 
LUÍSA PINHO SARTORI, cooperando com o seu desenvolvimento e 
maior reconhecimento junto à sociedade de modo geral. 

CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 11 - O INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI sera administrado 
por:  

I. Assembleia Geral 



II. Diretoria 

III. Conselho Fiscal e 

IV. Conselho Consultivo. 

Parágrafo Primeiro - Cada um desses órgãos será regido pelos artigos 
dispostos nas seções subsequentes e nos termos dos artigos 53 a 61 da Lei 
10.406/2002 e outros de outras disposições legais que regulem este tipo 
societário. 

Parágrafo Segundo - O INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI poderá 
remunerar as pessoas físicas e jurídicas que lhe prestem serviços específi-
cos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, 
na região correspondente a sua área de atuação, nos termos do artigo 4o, 
inciso VI, da Lei 9.790/99. 

Seção I - Assembleia Geral 

Artigo 12 - A Assembleia Geral é o órgão soberano do INSTITUTO 
LUÍSA PINHO SARTORI, sendo constituído por todos os associados em 
pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Parágrafo Primeiro – Cada Associado terá direito a 1 (um) voto na As-
sembleia Geral. 

Parágrafo Segundo - As decisões tomadas pela Assembleia Geral obri-
gam a todos os associados, ainda que ausentes ou discordantes. 

Artigo 13 – Compete privativamente à Assembleia Geral, sem prejuízo de 
outras disposições legais, ou previstas neste Estatuto: 

I. Deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse do INSTITUTO 
LUÍSA PINHO SARTORI para o qual for convocada; 

II. Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

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



IV. Alterar o presente estatuto social; 

V. Deliberar sobre a dissolução e liquidação do INSTITUTO LUÍSA PI-
NHO SARTORI; 

VI. Aprovar as contas do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI e o ba-
lanço patrimonial anual; 

VII. Aprovar, “ad referendum”, a admissão e exclusão de associados, 
após deliberação da Diretoria;  

VIII. Apreciar os relatórios executivos da Diretoria e os relatórios finan-
ceiros e contábeis do Conselho Fiscal; 

IX. Deliberar sobre oneração, permuta, alienação e doação de bens imó-
veis. 

Parágrafo Único – Todas as deliberações da Assembleia Geral, incluindo 
as dos incisos III, IV e V, deverão ser aprovadas pela maioria simples dos 
votos dos associados presentes. 

Artigo 14 – A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, por convo-
cação do Presidente, anualmente, em até 180 (cento e oitenta) dias após o 
encerramento do exercício social do INSTITUTO LUÍSA PINHO SAR-
TORI, para, dentre outros assuntos, examinar e aprovar a Prestação de 
Contas, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras e 
contábeis. 

Artigo 15 – A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, sempre 
que se faça necessário, quando convocada: 

I. Pelo Presidente. 

II. A qualquer tempo, por 1/5 (um quinto) dos associados. 

Artigo 16 – A Assembleia Geral será convocada para fins determinados, 
mediante prévio e geral anúncio, através de edital afixado na sede do 
INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI, ou por carta circular, contendo o 



respectivo edital, enviada aos associados, ou qualquer outro meio eficien-
te, inclusive eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

Parágrafo Primeiro – Qualquer Assembleia Geral instalar-se-á, em pri-
meira convocação, com, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados com 
direito a voto, e, em segunda e última convocação, decorridos trinta minu-
tos, com qualquer número de associados. 

 
Parágrafo Segundo – As Assembleias Gerais serão presididas pelo Pre-
sidente do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI e serão secretariadas 
por quem for designado pelo Presidente, que poderá ser uma pessoa não 
associada. 

Parágrafo Terceiro - Os atos relativos à reforma do Estatuto, para vale-
rem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de registro e arqui-
vamento nos órgãos competentes. 

Artigo 17 – O INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI adotará práticas 
de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de 
forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em de-
corrência de sua participação nos processos decisórios. 

Seção II - Diretoria 

Artigo 18 - A Diretoria é o órgão de gestão e administração do INSTI-
TUTO LUÍSA PINHO SARTORI, sendo composta por: 

I. Presidente;

II. Diretor Executivo; 

III. Diretor Administrativo-Financeiro; e 

IV. Diretor Científico. 

Artigo 19 - A Diretoria é eleita em Assembleia Geral Ordinária, dentre os 



representantes dos associados fundadores e mantenedores para um man-
dato de quatro anos, sendo permitida a reeleição.  

Parágrafo Único – Os mandatos dos membros da Diretoria se considera-
rão automaticamente prorrogados até a realização da primeira Assembleia 
Geral convocada após o término dos referidos mandatos. 

Artigo 20 - Compete à Diretoria, sem prejuízo de outras disposições le-
gais ou previstas neste Estatuto:  

I. Administrar o INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI, visando viabili-
zar o seu objetivo social; 

II. Cumprir e fazer cumprir rigorosamente o Estatuto e as decisões da As-
sembleia Geral; 

III. Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual de ativida-
des; 

IV. Propor à Assembleia Geral a alienação, oneração, permuta e doação, 

de bens imóveis; 

V. Decidir sobre a dissolução do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI 
propondo a mesma à Assembleia Geral; 

VI. Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos de informação necessários 
ao acompanhamento permanente das atividades do INSTITUTO LUÍSA 
PINHO SARTORI; 

VII. Aprovar a proposta de orçamento do INSTITUTO LUÍSA PINHO 
SARTORI; 

VIII. Deliberar sobre a admissão, licenciamento, aplicação de penalidades 
e exclusão de associados, respeitado o disposto neste Estatuto; 

IX. Desenvolver e aprovar a criação de projetos e atividades do INSTI-



TUTO LUÍSA PINHO SARTORI; 

X. Elaborar Normas e Regulamentos Internos; 

XI. Nomear e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho Con-
sultivo; 

XII. Estabelecer políticas específicas de orientação geral para a realização 
dos Projetos do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI; e 

XIII. Deliberar e aprovar o planejamento estratégico, bem como suas re-
visões, inclusive cronogramas, valor e alocação de investimentos nele 
previstos e o Orçamento Anual, o qual deverá refletir o planejamento es-
tratégico vigente, assim como suas revisões. 

Artigo 21 - A Diretoria se reúne ordinariamente três vezes ao ano e, ex-
traordinariamente, sempre que necessário, quando convocada por qual-
quer um de seus membros. 

Parágrafo Único - A Diretoria delibera, validamente, com a presença da 
maioria simples dos seus membros, sendo vedada a representação, reser-
vado o voto de desempate ao Presidente.

Artigo 22 - Ao Presidente compete, sem prejuízo de outras disposições 
legais ou previstas neste Estatuto:  

I. Representar o INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI ativa e passiva-
mente junto a entidades e instituições externas;  

II. Convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral, da Diretoria e do 
Conselho Consultivo; 

III. Cumprir e fazer cumprir as orientações emanadas na Assembleia e as 
definidas pela Diretoria; 

IV. Propor projetos, definir metas e programas necessários ao cumprimen-
to dos objetivos do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI; 



 
V. Exercer todas as demais competências e poderes que são inerentes ao 
cargo e necessários para a gestão do INSTITUTO LUÍSA PINHO SAR-
TORI.  

Artigo 23 - Ao Diretor Executivo compete, sem prejuízo de outras dispo-
sições legais ou previstas neste Estatuto:  

I. Representar o INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI ativa e passiva-
mente, em Juízo ou fora dele;  

II. Cumprir e fazer cumprir as orientações emanadas na Assembleia e as 
definidas pela Diretoria; 

III. Propor projetos, definir metas e programas necessários ao cumpri-
mento dos objetivos do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI; 

IV. Nomear procuradores para fins específicos em nome do INSTITUTO 
LUÍSA PINHO SARTORI;  

V. Exercer todas as demais competências e poderes que são inerentes ao 
cargo e necessários para a gestão do INSTITUTO LUÍSA PINHO SAR-
TORI. 

Artigo 24 - Ao Diretor Administrativo-Financeiro compete, sem prejuízo 
de outras disposições legais ou previstas neste Estatuto:  

I. Representar o INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI ativa e passiva-
mente, em Juízo ou fora dele;  

II. Supervisionar os trabalhos de tesouraria e as atividades financeiras; 

III. Preparar e executar orçamentos e propostas para os Projetos do INS-
TITUTO LUÍSA PINHO SARTORI; 

IV. Propor projetos necessários ao cumprimento dos objetivos do INSTI-



TUTO LUÍSA PINHO SARTORI; 

V. Exercer todas as demais competências e poderes que são inerentes ao 
cargo e necessários para a gestão do INSTITUTO LUÍSA PINHO SAR-
TORI. 

Artigo 25 - Ao Diretor Científico compete, sem prejuízo de outras dispo-
sições legais ou previstas neste Estatuto:  

I. Orientar, fiscalizar e coordenar a aplicação dos recursos na execução 
dos projetos e programas do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI; 

II. Elaborar planos e estudos visando ao desenvolvimento das atividades 
do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI. 

III. Assistir os supervisores ou gerentes de projeto na elaboração de pro-
postas, contratos ou convênios referentes à realização de pesquisas, trei-
namentos e prestação de serviços. 

IV. Exercer todas as demais competências e poderes que são inerentes ao 
cargo e necessários para a gestão do INSTITUTO LUÍSA PINHO SAR-
TORI. 

Artigo 26 – O INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI somente será con-
siderado validamente obrigado mediante as assinaturas:  

(a) de quaisquer dois membros da Diretoria, agindo em conjunto; ou  

(b) de qualquer membro da Diretoria, em conjunto com um Procurador, 
agindo em conformidade com os limites estabelecidos na respectiva pro-
curação; ou  

(c) dois Procuradores, agindo em conjunto e dentro dos limites estabeleci-
dos nas respectivas procurações; ou  

(d) um Procurador, quando se tratar de mandato ad judicia et extra para 
representação do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI em processos 



judiciais ou administrativos e agindo em conformidade com os limites es-
tabelecidos na respectiva procuração. 

Seção III - Conselho Fiscal 

Artigo 27 - O Conselho Fiscal é um órgão colegiado, constituído por até 
três membros, eleitos em Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 
quatro anos, permitida reeleição. 

Artigo 28 - Compete ao Conselho Fiscal:  

I. Examinar os livros de escrituração do INSTITUTO LUÍSA PINHO 
SARTORI; 

II. Fiscalizar a administração econômica, financeira e contábil, sugerindo 
ações e diretrizes à Diretoria, bem como à Assembleia Geral;  

III. Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e 
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres 
para os órgãos superiores do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI; e 

IV. Requisitar, para análise, a qualquer tempo, documentação comproba-
tória das operações administrativas e econômico-financeiras realizadas. 

Artigo 29 - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez ao ano 
e, extraordinariamente, sempre que necessário. 

Seção IV - Conselho Consultivo 

Artigo 30 - O Conselho Consultivo será constituído por número ilimitado 
de membros, escolhidos entre os associados, ou composto por pessoas de 
notório saber e reconhecimento em suas áreas de atuação, que possam 
contribuir tecnicamente com o desenvolvimento das finalidades do INS-
TITUTO LUÍSA PINHO SARTORI. 



Parágrafo Único – Os membros do Conselho Consultivo serão nomeados 
pela Diretoria, que poderá destituí-los a qualquer tempo. 

Artigo 31 - Compete ao Conselho Consultivo:  

I. Opinar, sempre que consultado, sobre os assuntos relativos aos progra-
mas e projetos do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI e 

II. Colaborar com os planos de ação, visando alcançar as finalidades do 
INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI. 

Artigo 32 - O Conselho Consultivo reunir-se-á semestralmente ou sempre 
que convocado pela Diretoria. 

CAPÍTULO IV – DAS FONTES DE RECURSOS, DO PATRIMÔ-
NIO E DA DISSOLUÇÃO 

Artigo 33 – Constituem fontes de recursos do INSTITUTO LUÍSA PI-
NHO SARTORI: 

I. As doações, dotações, legados, heranças, cessão de direitos, cessão de 
créditos, subsídios e quaisquer auxílios que lhe forem concedidos por pes-
soas físicas ou jurídicas, de direito privado ou de direito público, nacio-
nais ou estrangeiras, bem como os rendimentos produzidos por esses bens 
e seu patrimônio.  

II. Os recursos provenientes dos serviços prestados atinentes às suas fina-
lidades, excetuados os serviços de educação e de saúde que serão inte-
gralmente gratuitos aos beneficiários finais.  

III. As receitas patrimoniais.  



IV. Os recursos provenientes de contratos, convênios, parcerias ou acor-
dos celebrados com pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou pri-
vado, nacionais ou estrangeiras.  

V. Os recursos provenientes das contribuições feitas pelos associados.  

VI. Recursos advindos do recebimento de direitos autorais, conexos e de 
propriedade intelectual.  

VII. Rendimentos financeiros e outras rendas eventuais.  

Parágrafo Primeiro – As rendas, bens e direitos do INSTITUTO LUÍSA 
PINHO SARTORI serão aplicados integralmente no país, para consecu-
ção dos seus objetivos estatutários.  

Parágrafo Segundo – Todos os serviços educacionais serão custeados 
mediante recursos próprios do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI e 
prestados de forma inteiramente gratuita para seus beneficiários finais, de 
acordo com os artigos 3o, incisos III e IV, da Lei 9.790/99 e 6o do Decre-
to 3.100/99. 

Artigo 34 – O patrimônio do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI po-
derá ser constituído por bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, 
ações e títulos da dívida pública ou privada. 

Artigo 35 - O INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI será dissolvido por 
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convoca-
da para esse fim, pelo voto concordante da maioria dos presentes, após 
decisão da Diretoria, quando se tornar impossível a continuação de suas 
atividades, ou nos casos previstos em Lei. 

Parágrafo Único – Em qualquer caso serão observados os dispositivos 



legais aplicáveis e o fixado no presente Estatuto. 

Artigo 36 – No caso de dissolução do INSTITUTO LUÍSA PINHO 
SARTORI, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra enti-
dade sem fins lucrativos e econômicos, com o mesmo objetivo social, que 
esteja qualificada nos termos da Lei 9.790/99. 

Artigo 37 – Na hipótese do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI obter 
e, posteriormente, perder a qualificação instituída pela Lei 9.790/99, o 
acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos, durante o 
período em que perdurou a qualificação, será contabilmente apurado e 
transferido para outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma 
lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social. 

Artigo 38 - O exercício financeiro e fiscal do INSTITUTO LUÍSA PI-
NHO SARTORI coincide com o ano civil. 

CAPÍTULO V – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Artigo 39 - A prestação de contas do INSTITUTO LUÍSA PINHO SAR-
TORI observará, no mínimo: 

I. Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade. 

II. A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício 
fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da enti-
dade, incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e FGTS, 
colocando-os à disposição para o exame de qualquer pessoa jurídica ou 
cidadão. 

III. A realização de auditoria, inclusive por auditores externos indepen-
dentes se for o caso, da aplicação de eventuais recursos objeto de Termo 
de Parceria, conforme previsto em regulamento. 

IV. A prestação de contas de todos os recursos e bens recebidos de origem 
pública será feita conforme determina o parágrafo único do artigo 70 da 
Constituição Federal. 



CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 40 - Os membros do INSTITUTO LUÍSA PINHO SARTORI e 
seus prepostos difundirão as finalidades e a filosofia da entidade, moti-
vando a participação de outras pessoas da sociedade civil.  

Artigo 41 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, de acordo 
com a lei. 

Rio de Janeiro, 18 de Abril de 2018.  

____________________________  

Cristina Lúcia Duarte Pinho 

Presidente da Assembleia  

__________________________________  

Fábio Jobim Sartori 
Secretário da Assembleia  

Visto Advogado: __________________________________  

Pedro Carpenter Genescá (OAB/RJ 121.340) 


