
ESTATUTO SOCIAL DA “THE AMERICAN SOCIETY OF SÃO PAULO” 

CNPJ: 62.113.261/0001-75 

 

CAPÍTULO I  

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINALIDADES 

 

Artigo 1° – A “The American Society of São Paulo”, doravante simplesmente designada “American 

Society”, é uma associação civil de direito privado, autônoma, apartidária de interesse social, com fins 

não econômicos, organizada em 10 de maio de 1950, com seu Estatuto Social registrado no 2º Oficial 

de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, sob n° 1.617, Livro A, n° 03, 

em 16/04/1951, com prazo indeterminado de duração, com sede e foro na Cidade do São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Rua Antônio das Chagas, 990, Chácara Santo Antônio, CEP: 04714-001. A Diretoria 

tem poderes para mudar a sede da associação sempre que considerar necessário ou conveniente, 

contanto que seja no município de São Paulo. 

 

Artigo 2° – A “American Society” tem por finalidades, individualmente ou em associação com outros 

indivíduos e entidades: 

I. Promover e manter relações amigáveis entre os Estados Unidos da América e a República 

Federativa do Brasil; 

II. Promover a comemoração de dias memoráveis tradicionais aos cidadãos norte-

americanos, tais com “Dia de Ação de Graças”, Dia da Independência” e outros feriados;  

III. Receber e entreter oficiais e visitantes dos Estados Unidos; 

IV. Ajudar cidadãos norte-americanos carentes e suas famílias, ou que tenham recursos 

insuficientes para superar emergências e outras necessidades essenciais; 

V. Auxiliar cidadãos recém-chegados, dando-lhes informações que ajudem a orientá-los em 

seu novo ambiente; 

VI. Promover a difusão e preservação dos ideais mundiais de educação e conhecimento; 

VII. Promover o voluntariado em todas as esferas de interesse social; 

VIII. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 

valores universais; 

IX. Desenvolver e executar projetos, programas ou planos de ações assistenciais beneficentes 

gratuitos relacionados a crianças e adolescentes, idosos, seus familiares e a comunidade; 

X. Criar espaços de convivência, acolhimento e fortalecimento de vínculos, orientação e 

promoção da cidadania para crianças e adolescentes em contraturno escolar; 



XI. Criar espaços de convivência, acolhimento e fortalecimento de vínculos, orientação e 

promoção da cidadania para idosos que vivem em situação de isolamento social e para as 

suas famílias que necessitem de orientação e apoio social; 

XII. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável;  

XIII. Realizar publicação de livros, revistas, música, audiobooks e podcasts, folhetos e outros 

assemelhados, por meios eletrônicos e físicos relativos à finalidade social;  

XIV. Receber doações e subvenções de entidades ou pessoas, do Brasil e do exterior;  

XV. Organizar, patrocinar e realizar eventos, congressos, reuniões, conferências, mostras, 

debates, pesquisas, seminários, palestras, cursos, programas de treinamento 

multidisciplinar; 

XVI. Firmar convênios, contratos, acordos, termos de colaboração ou fomento; e quaisquer 

outros instrumentos legais, pela forma conveniente, com órgãos ou entidades, de direito 

público ou privado, nacionais ou estrangeiras; 

XVII. Promover divulgação e publicidade de iniciativas diversas como as culturais, educacionais, 

esportivas, de promoção e preservação do meio ambiente e outros temas de importância 

à sociedade; 

XVIII. Comercialização de mercadorias diversas, personalizadas ou não, como itens de vestuário, 

cadernos, lápis e canetas, canecas, copos, chaveiros e demais itens com finalidade exclusiva 

de gerar renda para financiar as atividades e o funcionamento da associação e/ou de seus 

parceiros; 

XIX. Produzir, promover, desenvolver, dirigir, eventos e atividades de caráter diversos, como 

culturais e artístico, educacionais, esportivos, de promoção e preservação do meio 

ambiente e temas de importância à sociedade; 

XX. Produzir mailing, conteúdo, informações, dados e estatísticas sobre as atividades 

desenvolvidas, que poderão ser vendidas ou cedidas para captar recursos destinados a 

viabilizar o desenvolvimento das ações pertinentes a sua finalidade social. 

XXI. Promover ações para captar recursos destinados a viabilizar o desenvolvimento das ações 

pertinentes a suas finalidades. 

XXII. Estabelecer alianças e acordos estratégicos com associações similares, nacionais ou 

internacionais, públicas ou privadas; 

XXIII. Cooperar, por outros meios, em projetos sociais de entidades sem fins lucrativos; 

XXIV. Formar um fundo de auxílio aos veteranos; 

XXV. Quaisquer outras atividades lícitas para a consecução do objeto social, desde que 

previamente aprovadas pela Assembleia Geral; 



Parágrafo Primeiro: No desenvolvimento de suas atividades, a “American Society” observará os 

princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Economicidade e da Eficiência, e 

não fará qualquer discriminação de origem, raça, cor, sexo, gênero, idade, nacionalidade, credo político 

ou religioso, e quaisquer outras formas de discriminação; 

  

Parágrafo Segundo: A “American Society” não distribuirá entre os seus associados, conselheiros, 

diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, 

brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplicará integralmente na 

consecução da respectiva finalidade social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 

patrimonial ou fundo de reserva. 

 

Artigo 3o - A “American Society” disciplinará seu funcionamento por meio de ordens normativas, 

emitidas pela Assembleia Geral, e ordens executivas, emitidas pela Diretoria, podendo, ainda, adotar 

um regimento interno a ser aprovado pela Diretoria e homologado pela Assembleia Geral.  

 

Artigo 4o - A “American Society” irá se dedicar às suas atividades por meio da execução direta e 

indireta de projetos, programas ou planos de ações, por meio de doações e captações de recursos 

físicos, humanos e financeiros, e por meio de apoio a outras organizações com fins não econômicos 

e/ou órgãos do setor público que atuam em áreas afins. 

 

Parágrafo Único: A “American Society” não autoriza nem credencia profissionais a oferecer qualquer 

tipo de serviço em seu nome, não permitindo que nenhuma organização ou ninguém utilize sua(s) 

marca(s), sem o consentimento prévio e expressa autorização por escrito do seu Presidente. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS - ADMISSÃO, DIREITOS E DEVERES, SUSPENSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

Artigo 5o - A “American Society” é constituída por número ilimitado de associados, maiores de 18 

anos e seus dependentes, que passam, por livre escolha, a compor seu quadro social, sendo 

distinguidos nas seguintes categorias: 



I. Ativos: São associados ativos quaisquer indivíduos, quer seja ou não cidadão 

americano, admitido na “American Society” depois de ter cumprido as formalidades 

previstas neste Estatuto Social; 

II. Honorários: São associados Honorários o Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, 

o Cônsul Geral dos Estados Unidos em São Paulo e outras pessoas que possam ser 

escolhidas para serem homenageadas com este título pela Diretoria, os associados 

Honorários poderão desfrutar de todos os direitos e privilégios concedidos a Membros 

Ativos. 

 

Artigo 6o – Os associados Ativos serão admitidos na “American Society” mediante o preenchimento 

e assinatura de formulário apropriado pelo qual se obriguem a respeitar o presente estatuto, e pelo 

pagamento da respectiva anuidade. 

 

Artigo 7o – Os associados Honorários serão admitidos na “American Society” mediante a 

recomendação do Comitê Executivo e depois de receber o voto de ¾ dos Diretores presentes em 

reunião de Diretoria, na qual um quórum deverá estar presente. 

 

Artigo 8o – Qualquer associado poderá formular um pedido de demissão a qualquer tempo, e tal 

pedido será aceito pela diretoria.  

 

Parágrafo Primeiro: A perda da qualidade de associado será determinada pela diretoria sendo 

admissível somente havendo justa causa 

I. Violação do presente Estatuto e demais disposições legais e vigentes; 

II. Difamação da “American Society” ou de seus associados; 

III. Atividades contrárias às decisões das Assembleias gerais; 

IV. Desvio dos bons costumes;  

V. Conduta duvidosa, mediante prática de atos ilícitos ou imorais; 

VI. Falta de pagamento, por parte dos associados contribuintes a anuidade da contribuição 

associativa;  

 

Parágrafo Segundo: Definida a justa causa, o membro será devidamente notificado dos fatos a ele 

imputados, através de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia no prazo de 20 

(vinte) dias a contar do recebimento da comunicação; 

 



Parágrafo Terceiro: Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da 

apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião extraordinária da Diretoria por 

maioria simples de votos dos presentes; 

 

Parágrafo Quarto: Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por parte do membro excluído, à 

Assembleia Geral, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contatos da decisão de sua exclusão, 

através de notificação extrajudicial, manifestar a intenção de ver a decisão da Diretoria ser objeto de 

deliberação, em última instância, por parte da Assembleia Geral; 

 

Parágrafo Quinto: Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá os associados o direito de 

pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for; 

 

Parágrafo Sexto: O membro excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido mediante o 

pagamento de seu débito junto à tesouraria da “American Society”. O pagamento atrasado não implica 

em mudança da data do aniversário da anuidade; 

 

Artigo 9o - Os Associados, Diretores e Conselheiros da “American Society” não respondem, 

pessoalmente, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome da entidade, salvo 

em caso de dolo, má-fé ou violação deste Estatuto; 

 

CAPÍTULO III 

DA TAXA E CONTRIBUIÇÕES 

 

Artigo 10 – O valor das anuidades a serem pagas em cada ano pelos associados Ativos será 

determinado pela Diretoria. 

 

Parágrafo Único: Os associados honorários estão isentos do pagamento dessas anuidades.  

 

Artigo 11 – O pagamento da anuidade para associados ativos da “American Society” será cobrado por 

volta da data de aniversário em que eles foram admitidos como associados. Qualquer associado ativo 

que estiver inadimplente com o pagamento, ao virar o mês do aniversário da anuidade, será 

automaticamente suspenso da “American Society” até que o respectivo pagamento seja feito, e 

durante esse período não terá direito a qualquer um dos privilégios normalmente concedidos aos 

membros ativos. Caso tal inadimplência continue por um período de 60 dias, a Diretoria poderá decidir 

sobre a exclusão de tal associado Ativo. 



Artigo 12 – As taxas anuais de adesão deverão ser determinadas anualmente na Reunião da Diretoria 

a ser realizada em março de cada ano e quaisquer alterações nos valores entrarão em vigor a partir de 

abril do mês seguinte. No entanto a diretoria poderá a qualquer tempo modificar o valor da anuidade 

em caso de mudança da situação econômica. 

 

Artigo 13 – Não haverá devolução de anuidade em circunstância alguma. 

 

Artigo 14 – Outras contribuições em acréscimos às anuidades poderão ser aceitas pela “American 

Society”. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Artigo 15 – A “American Society” será administrada por uma Diretoria composta por até 20 diretores, 

dos quais pelo menos 50% mais um devem ser cidadãos americanos, além de um Presidente Honorário 

e um Vice-Presidente Honorário. Até 10 Diretores deverão ser eleitos todo ano na Assembleia Geral 

Ordinária. 

 

Parágrafo Único: O embaixador dos Estados Unidos no Brasil será o Presidente Honorário da 

“American Society” e o Cônsul Geral Americano dos Estados Unidos em São Paulo, o Vice-Presidente 

Honorário, sendo que ambos poderão participar e votar nas reuniões da Diretoria. 

 

Artigo 16 – A nomeação de membros da Diretoria será feita por um Comitê de Nomeações, cujas 

funções estão mais detalhadas no Capítulo V. 

 

Artigo 17 – Somente associados ativos com situação regular, o Embaixador dos Estados Unidos no 

Brasil e o Cônsul Geral dos Estados Unidos em São Paulo, poderão ser elegíveis para servir na Diretoria. 

 

Artigo 18 – Dentre os diretores eleitos em Assembleia Geral Ordinária, 4 (quatro) deles serão eleitos 

para compor o Comitê Executivo: Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro. 

 

Parágrafo Primeiro: Somente os associados ativos serão elegíveis para servir no Comitê Executivo. 

Além de ser um associado ativo, o Presidente e no mínimo mais um membro do Comitê Executivo 

devem ser cidadãos americanos. 



Parágrafo Segundo: O mandato dos membros do Comitê Executivo será de 24 (vinte e quatro) meses 

ou até que novos dirigentes eleitos tomem posse. 

 

Artigo 19 – Diretores podem ser reeleitos. Porém, nenhum diretor executivo poderá servir por mais 

de 2 (dois) mandatos consecutivos no mesmo cargo. 

 

Parágrafo Único: Os diretores executivos eleitos para substituírem mandatos em andamento 

conforme artigo 20, poderão ser eleitos por mais dois mandatos consecutivos de 2 (dois) anos cada, 

no Comitê Executivo, caso a vaga que tenham ocupado tenha menos de 1 (um) ano para o término do 

mandato. No caso de estarem assumindo o cargo com mais de um ano de mandato a ser cumprido, o 

Diretor só poderá ser reeleito uma vez. 

 

Artigo 20 – No caso da vaga da diretoria, o Comitê de nomeação proporá novos candidatos, na forma 

prevista no artigo 35, infra, os quais deverão ser votados na reunião mensal da Diretoria em que o 

pedido de demissão do diretor demissionário tenha sido oficialmente apresentado à Diretoria. O 

candidato será eleito até o fim do mandato do diretor substituído. 

 

Parágrafo Primeiro: Se um membro da Diretoria se ausentar de três reuniões consecutivas de 

Diretores sem aviso ou por motivos considerados insatisfatórios, a Diretoria poderá declarar seu lugar 

vago e este poderá ser preenchido pelo Comitê de Nomeação pelo prazo restante do mandato, de 

acordo com o procedimento descrito neste artigo; 

 

Parágrafo Segundo: Também será motivo de desligamento da Diretoria, bem como do Comitê 

Executivo, aquele que impor ou promover discurso de cunho religioso, em função do cargo que ocupa. 

Devendo a Diretoria deliberar pelo desligamento do cargo e este poderá ser preenchido pelo Comitê 

de Nomeação pelo prazo restante do mandato, de acordo com o procedimento descrito neste artigo. 

 

Artigo 21 – A diretoria determinará as datas em que serão realizadas as suas reuniões. O Presidente 

poderá convocar reuniões extraordinárias da Diretoria sempre que considerá-las necessárias. 

 

Artigo 22 – As deliberações da Diretoria serão sempre tomadas por maioria de votos dos membros 

presentes à reunião. 

 

Artigo 23 –Por determinação da Diretoria, as principais organizações que servem à comunidade 

americana de São Paulo poderão ser convidadas a designar um representante para eventualmente 



comparecer ex-ofício a reuniões da Diretoria da “American Society”. 

 

Parágrafo Primeiro: É pré-requisito que os representantes acima mencionados sejam associados 

ativos em situação regular perante “American Society”; 

  

Parágrafo Segundo: Estes representantes poderão comparecer às reuniões da Diretoria, mas, com 

exceção daqueles que também forem membros da Diretoria, não proporão, nem votarão resoluções. 

 

Artigo 24 – O Presidente será o Executivo principal e representante legal da “American Society” e 

terá todos os poderes inerentes ao seu cargo desde que não conflitantes com o Estatuto ou com 

resoluções da Diretoria. O Presidente poderá, de tempos em tempos, delegar seus poderes de 

representação legal mediante aprovação da Diretoria. Suas funções específicas incluem: 

I. Presidir as Assembleias Gerais e as reuniões da Diretoria; 

II. Representar a “American Society” perante terceiros e autoridades e departamentos 

governamentais; 

III. Supervisionar os empregados da “American Society” e fazer recomendações à Diretoria 

quanto à contratação e demissão dos funcionários e ajustes de salários; 

IV. Assinar em conjunto com o outro membro do Comitê Executivo todos os documentos 

oficiais da “American Society”; 

 

V. Abrir contas bancárias em nome da “American Society” e determinar a maneira pela qual 

essas contas serão operadas, e nomear os indivíduos, que devem ser membros do Comitê 

Executivos da “American Society”, que terão poderes de assinatura de tais contas; 

VI. Convocar assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, bem como reuniões da 

Diretoria em caso de necessidade; 

VII. Apresentar um relatório das atividades da “American Society” do ano anterior na 

assembleia geral ordinária; e 

VIII. Representar a “American Society” ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. 

 

Artigo 25 – O Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro serão, nessa ordem chamados para exercer os 

poderes e desempenhar as funções de Presidente no caso de sua ausência em São Paulo, sua 

incapacidade temporária ou no caso de sua renúncia. Em caso de renúncia do Presidente, se o Vice-

Presidente for incapaz ou não quiser aceitar as responsabilidades da presidência, os poderes e deveres 

do Presidente passarão ao Secretário e, caso o Secretário seja incapaz ou não queira aceitar tais 

responsabilidades, ao Tesoureiro. 



Artigo 26 – O Secretário será responsável pelos livros da “American Society”, com exceção daqueles 

pelos quais o Tesoureiro é responsável. 

 

Artigo 27 – O Tesoureiro será responsável pelos recursos financeiros da “American Society” e 

apresentará um relatório financeiro na Assembleia Geral Ordinária e/ou em qualquer outra ocasião a 

ser especificada pelo Presidente. 

 

Artigo 28 - As procurações outorgadas pela “American Society” serão assinadas isoladamente pelo 

Presidente, e deverão especificar os poderes conferidos, e, com exceção daquelas destinadas a fins 

judiciais, conterão um período de validade limitado. 

 

Artigo 29 - Serão considerados nulos e sem qualquer efeito em relação a “American Society” os atos 

de qualquer Diretor, Conselheiro, funcionário, associado, ou procurador que a envolverem em 

obrigações ou negócios estranhos às finalidades sociais, tais como fianças, avais, endossos ou 

quaisquer outras garantias em favor de terceiros. 

 

CAPÍTULO V 

DO CONSELHO FISCAL 

 

Artigo 30 - O Conselho Fiscal será constituído de 1 a 3 (um a três) membros, eleitos pela Assembleia 

Geral Ordinária, podendo haver reeleições consecutivas ou alternadas, em sua composição parcial ou 

total os quais não poderão ocupar simultaneamente outro cargo nos órgãos de administração, bem 

como, não poderão ser remunerados. 

 

Parágrafo Único: O mandato do Conselho Fiscal será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser 

reconduzido por mais 24(vinte e quatro) meses; 

 

Artigo 31 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I. Examinar os livros de escrituração da “American Society”, bem como as contas da 

Diretoria; 

II. Opinar sobre os balanços, inventários, e relatórios de desempenho financeiro e 

contábil, bem como sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres 

para os organismos superiores da “American Society”; 



III. Requisitar ao Presidente, a qualquer tempo, documentação comprobatória das 

operações econômico-financeiras realizadas pela “American Society”; 

IV. Acompanhar o trabalho de auditores externos independentes, quando necessário; 

V. Convocar extraordinariamente Assembleia Geral, quando necessário; 

VI. Fazer cumprir as disposições constantes deste Estatuto, regulamentos aprovados pela 

Assembleia Geral, e resoluções da Diretoria; 

VII. Emitir parecer sobre eventuais irregularidades fiscais. 

 

Parágrafo Primeiro: O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada 6 (seis) meses e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação da Diretoria, Assembleia Geral, pela 

maioria dos seus membros, ou por requerimento de 2/3 dos associados quites com as obrigações 

sociais, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data marcada para a reunião sendo dispensada 

a convocação no caso de comparecimento de todos os seus membros. 

 

Parágrafo Segundo: As resoluções do Conselho Fiscal só poderão ser tomadas por maioria absoluta. 

 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMENTO DE NOMEAÇÃO E ELEIÇÃO 

 

Artigo 32 – Na primeira reunião após a Assembleia Geral Ordinária, a Diretoria elegerá um Comitê de 

nomeação composto por 5 membros, 3 (três) dos quais serão escolhidos da atual Diretoria, bem como 

2 (dois) membros que sejam ex-presidentes da “American Society”. Se um ou mais ex-presidentes não 

estiverem disponíveis ou não quiserem vir ao Comitê de Nomeação, a Diretoria nomeará os membros 

ativos da associação em seu lugar. O Comitê de Nomeação elegerá seu próprio coordenador. 

 

Artigo 33 – No início de fevereiro de cada ano, o Comitê de Nomeação deverá preparar uma lista de 

até 10 (dez) candidatos para os cargos de Diretoria e a cada 24 meses o Comitê de Nomeação indicará 

até 3 candidatos para compor o Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo Primeiro: Antes da inclusão do nome do candidato na lista acima, o Comitê de Nomeação 

se certificará do interesse do mesmo em servir a Diretoria e o Conselho Fiscal. No caso de morte, 

partida inesperada do país, ou alguma outra razão que o impeça de continuar na lista, a vaga deverá 

ser preenchida por um novo candidato a ser recomendado pelo Comitê de Nomeação e tal mudança 

não invalidará a lista de candidatos já apresentada. 



Parágrafo Segundo: A lista de candidatos para a Diretoria e/ou para o Conselho Fiscal deverá ser 

enviada a todos os associados quites com suas obrigações, pelo menos 15 (quinze) dias antes da 

Assembleia Geral Ordinária. 

 

Artigo 34 – As indicações que não sejam feitas pelo Comitê de Nomeação serão consideradas e votadas 

na Assembleia Geral Ordinária. Uma petição requerendo as indicações deverá ser assinada por 25 

(vinte e cinco) associados ativos, entregue na sede da “American Society” e endereçada à Diretoria 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias consecutivos antes da respectiva Assembleia Geral 

Ordinária. Nesse caso, os nomes entregues deverão ser acrescentados na cédula de votação. 

 

Artigo 35 – Após a Assembleia Geral Ordinária o Comitê de Nomeação será encerrado, porém a lista 

dos nomes pré-selecionados deverá ser entregue à Diretoria na eventualidade de ocorrer vaga na 

Diretoria ou no Conselho Fiscal. Na ocasião de alguma vaga, deverão ser apresentados para votação 

pelo menos 2 (dois) candidatos da lista para a substituição. 

 

Artigo 36 – Além da lista de diretores substitutos, o Comitê de Nomeação será igualmente encarregado 

de preparar uma lista com até 4 (quatro) candidatos para compor o Comitê Executivo e uma lista com 

até 3 (três) candidatos ao Conselho Fiscal, que será eleito na próxima Assembleia Geral Ordinária. 

 

Parágrafo Primeiro: Antes de apresentar os novos candidatos para o Comitê Executivo e para o 

Conselho Fiscal, o Comitê de Nomeação deverá solicitar aos Diretores, por escrito, sugestões de 

candidatos para compor o Comitê Executivo e para o Conselho Fiscal para o próximo mandato. Após a 

preparação dessa lista, o Comitê de Nomeação deverá contatar o candidato a Presidente para se 

certificar que o mesmo tem interesse em assumir tal cargo e em conjunto com esse candidato, analisar 

os nomes dos candidatos para os outros cargos no Comitê Executivo, fazendo com que dessa maneira 

a “American Society” tenha uma chapa integrada e harmoniosa. A chapa final aprovada pela Diretoria 

deve, então, ser apresentada para eleição na próxima Assembleia Geral Ordinária, conforme artigo 37. 

 

Parágrafo Segundo: A lista de candidatos para Cargos Executivos e para o Conselho Fiscal deverá ser 

enviada a todos os associados pelo menos 15 (quinze) dias antes da data da Assembleia.  

 

Artigo 37 – Na Assembleia Geral Ordinária, deverão ser eleitos até 10 (dez) membros da Diretoria e, 

a cada 24 meses, até 3 (três) membros do Conselho Fiscal.  Em anos alternados também serão eleitos 

dentre os membros da Diretoria para compor o Comitê Executivo, com mandato de 2 (dois) anos: 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro. 



CAPÍTULO VII 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Artigo 38 - A Assembleia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á dos associados em 

pleno gozo de seus direitos estatutários. 

 

Artigo 39 – A Assembleia Geral Ordinária será convocada pelo Presidente, podendo ser presencial ou 

virtualmente a ser realizada anualmente até o dia 30 de abril, para o qual a notificação será enviada 

por e-mail em até 15 (quinze) dias antes da reunião, designando-se dia, local, hora da reunião ou 

plataforma, para tratar seguinte pauta: 

I. Apresentação e discussão do relatório anual do Presidente; 

II. Apresentação do relatório financeiro pelo Tesoureiro ou por seu substituto; 

III. Eleição de até 10 (dez) membros da Diretoria e, a cada 24 meses, até 3 (três) membros do 

Conselho Fiscal.  Em anos alternados também serão eleitos dentre os membros da Diretoria 

para compor o Comitê Executivo, com mandato de 2 (dois) anos: Presidente, Vice-Presidente, 

Secretário e Tesoureiro, tal como previsto no artigo 37 deste Estatuto Social.   

IV. Outros assuntos de interesse da “American Society”.  

 

Artigo 40 – O quórum para as Assembleias Gerais da “American Society” deverá ser de 51 (cinquenta 

e um) associados ativos, presentes ou representados através de procuração.  

 

Parágrafo Único: No caso de o quórum não estar presente na primeira convocação, a Assembleia 

ocorrerá em segunda convocação meia hora após a primeira, com qualquer número, deliberando por 

maioria simples dos votos dos presentes, salvo se outro quórum estiver previsto neste Estatuto. 

 

Artigo 41 – Os associados ativos em dia com suas anuidades podem votar por procuração. Nenhum 

associado da “American Society” poderá representar mais de três outros membros nas Assembleias 

Gerais da “American Society”. 

 

Artigo 42 – O Presidente poderá convocar uma Assembleia Geral Extraordinária a qualquer tempo 

mediante uma notificação enviada por e-mail com 15 (quinze) dias de antecedência. 

 

Artigo 43 – A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada a qualquer tempo por 1/5 (um 

quinto) dos associados ativos em dia com suas anuidades, de acordo como o Art. 60 do Código Cível, 

mediante notificação por escrito entregue à Diretoria especificando o seu propósito. Após o 



recebimento da notificação, o Presidente, dentro de 30 (trinta), dias da data de recebimento deverá 

então convocar uma Assembleia Geral Extraordinária.  

 

Artigo 44 – Compete privativamente à Assembleia Geral: 

I. Eleger e dar posse à Diretoria e ao Conselho Fiscal; 

II. Destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal antes do término do respectivo mandato; 

III. Decidir sobre alteração no estatuto; 

IV. Deliberar a respeito da dissolução da “American Society” e liquidação de seu patrimônio, 

conforme previsto neste Estatuto e na legislação aplicável; 

V. Aprovar as contas da “American Society”; 

VI. Emitir ordens normativas para o funcionamento interno da “American Society”, e 

homologar o Regimento Interno quando apresentado pela Diretoria; 

VII. Deliberar sobre os casos omissos não previstos neste Estatuto. 

 

Parágrafo Único: Para as deliberações a que se referem aos incisos II e III deste artigo é exigido 

quórum estabelecido no Artigo 40, em Assembleia Geral especialmente convocada com esta finalidade. 

 

Artigo 45 – A “American Society” adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes, 

para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em 

decorrência da participação nos processos decisórios.  

 

CAPÍTULO VIII 

COMITÊS 

 

Artigo 46 – A “American Society” terá um Conselho dos Presidentes que será composto por todos os 

ex-presidentes que ainda residam em São Paulo e continuem membros da Associação. Este Conselho 

se reunirá todas as vezes que o Presidente em exercício os convocar e deverão opinar sobre assuntos 

críticos de interesse da Associação apresentados pelo Presidente. Os membros deste conselho poderão 

participar e votar nas reuniões da Diretoria da “American Society” e sua presença será contada como 

parte do quórum exigido. 

 

Artigo 47 – Cada comitê será presidido por uma pessoa indicada pelo Presidente e será composto de 

um ou mais elementos escolhidos dentre os membros da Diretoria e/ou Membros Ativos da 

“American Society”. 



 

CAPÍTULO IX 

DO PATRIMÔNIO E RECEITAS 

 

Artigo 48 - O Patrimônio da “American Society” será constituído de bens e direitos, regularmente 

adquiridos, em especial, bens móveis, imóveis, veículos e semoventes, ações, quotas de participação 

societária, apólices de dívidas públicas. 

 

 

Artigo 49 - Constituem receitas da “American Society” as contribuições mensais dos associados; 

auxílios, contribuições e subvenções de entidades ou diretamente da União, Estado, Município ou 

autarquias; doações, cessões, auxílios e legados; recursos financeiros obtidos por termos de parcerias, 

acordos, convênios ou contratos firmados com terceiros, nacionais ou internacionais; produtos de 

operação de créditos, internas e externas para financiamento de serviços; rendas da participação em 

empresas e empreendimentos, nos quais a associação participe ou venha participar; receitas de 

comercialização de produtos e locação de espaço; juros bancários e outras receitas financeiras; 

rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade; receitas de 

produção; renúncia e incentivo fiscal; recebimentos de direitos autorais; rendas obtidas com 

atividades econômicas meio, realizadas para obtenção de recursos destinados ao patrimônio; 

recebimentos de “royalties”; recursos internacionais, e serão destinadas à manutenção das suas 

finalidades; 

 

Artigo 50 - Toda origem de receita ou patrimônio da “American Society” não pode implicar sua 

subordinação ou vinculação a compromissos e interesses conflitantes com suas finalidades, nem 

arriscar sua independência, mantendo-se fiel aos seus valores e princípios, estando livre e 

desembaraçada de qualquer vínculo; 

 

Parágrafo Primeiro: A “American Society” aplicará integralmente suas rendas, seus serviços, seus 

recursos, e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento das finalidades 

institucionais; 

 

Parágrafo Segundo: A “American Society” aplicará as subvenções e doações recebidas nas 

finalidades a que estejam vinculadas; 

 



Parágrafo Terceiro: Caberá a Diretoria aprovação de eventual alienação, permuta, empréstimo de 

bens patrimoniais da “American Society”, aceitação de doações com encargos e/ou financiamento de 

bens para o patrimônio, após consulta do Conselho Fiscal; 

 

Artigo 51 - Na liquidação da “American Society”, por qualquer motivo, seu patrimônio constituído de 

bens móveis, imóveis, veículos e semoventes, ações, quotas de participação societária, apólices de 

dívidas públicas e bens de qualquer outra natureza, só poderão ser vendidos para pagamento das 

dívidas legais que a “American Society” houver assumido até a data de sua liquidação; 

 

Parágrafo Único - O saldo apurado após o pagamento de todas as obrigações da “American Society” 

será revertido em benefício de outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da 

Lei n° 13.019/2014 e que a finalidade seja, preferencialmente, a mesma da entidade extinta. Em 

hipótese alguma o referido patrimônio poderá ser partilhado, direta ou indiretamente, entre os 

associados, empregados ou membros de quaisquer órgãos da “American Society”, sendo tais atos 

reputados nulos de pleno direito. 

 

CAPÍTULO X 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Artigo 52 - A prestação de contas deverá ser feita: 

I. Observando-se as regras previstas na Lei n° 13.019/2014 e seus regulamentos, além 

de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano 

de trabalho; 

II. Contendo elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou 

concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 

pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos 

resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas; 

III. Observando as regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos 

envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme 

previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento; 

IV. Contendo escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 

com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

V. Dando publicidade aos relatórios de atividades e demonstrações financeiras da 

entidade para exame de qualquer cidadão. 



 

Parágrafo Único: A prestação de contas será realizada pela Diretoria, sendo que deverá apresentar ao 

Presidente, responsável final pela tomada de decisões sobre as mesmas, para sua anuência que 

encaminhará ao Conselho Fiscal; e, posteriormente, à Assembleia Geral, para aprovação final e 

homologação. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 53- A “American Society” somente poderá ser dissolvida mediante a aprovação de 2/3 dos 

associados presentes, em pleno gozo de seus direitos estatutários, reunidos em Assembleia Geral 

Extraordinária, convocada especialmente para esse fim, observadas as disposições estatutárias. 

 

Artigo 54 - Os casos omissos ou obscuros no presente estatuto serão resolvidos pela Diretoria e 

referendados pela Assembleia Geral. 

 

São Paulo, ________ de __________ de 2021. 
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Visto do advogado ____________________________________ 
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