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ESTATUTO 'SOCIAL 
(POnsoliciaçãp aprovada..ern 15/11/2021) 

SOCIEDADE AMIGOS. DA CINEMATECA 
CNPj  n 59.090.092/00017-90: 

CAPiTULO I 	DAD OMINAÇÃO, URAÇÃO E  SEDE  

Art.  1° — A Sociedade Amigos da Cinemateca doravante identificada simplesmente:como  
"SAC"),  pessoa jurídica de direiro privado, sem  Ems  locrativos ou econômicos,.  corn  
autonomia administrativaflnanceira e patrimonial, reger-Se-i pelo presente Estatuto 
pela Lei Federal 10 4O1  dc  10 4ejaneiro de 2002 ("Código Civil Brasileiro"),  peia Lei 
Federal 9.637, de 15] de maio de 1 g.98..('.Lei das:  Organizações Sociais!')  e pelas demais  
legislações queIlies4o aplicáveis.: 

Parágrafo Primcito   O prazo de duraçiio: da.  	indeterminadoSAC4  

Parágrafo Si4000.0 	 —:A SAC.nin-terngariter 	tico.parridiridouteligioso 

Parágrafo Terceiro. — Na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, a  SAC  tem 
personalidade. e patrianónio distintos de seus diretoses,.conselheiros  e associados..  

Art  2° — À  SAC  tenktórnitilio e  sede na:cidade de São Paulo, estado de  SAO  PanIci tintacla 
no Largo Senador Ratil:Cardoso,13% Yila:Qlempiatino, CEP 04021-070. 

Parágrafo único —A SACpoderi constituir'fitiOs em outras cidades do outdo:de  Sao  Paulo, 
bem como da federação, com atuação em qualquer parte do território nacional,, para o 
desenvolvimento de seus objetivos sociais, bem  comp  celebrar contratos, acordos, contratos 
de gestAo, convênios e demais ajustes com orgios e entidades, públicos e particulares, 
nacionais, :estrangeiros e internacionais 

CAPÍTULO —DAS:PLIVALIDADES  SOCIAIS  

Art  3°  —SAC tern  pOrlinalidades sociais contribuir parOA:rnanutenção e desenvol*iitittko-

da Cinemateca Brasiltii*:Fiiotpover a cultura, defesa e conservação do patrimi.'mic historio 

tArtistico, preservar a- produção audiovisual brasileira e selegio da produçio audiovisual; 
internacional, recolhere organiaar.a documentação a elas relativa, bem corno proniover  
difusão da cultura audioviOuaL 

Paragrafo único — A  SAC;  Urna Vez  qualificaria cpgp Organização Social, noa termos da 
Lei Federal  9.6.37;  de 15 de  remit)  de. 1998, poderá :ter:responsive] pela gestão, operação. e 
manutenção da Cinemateca Brasileira, incluindo as atividades de guarda, preservação, 
documentação e difusão do acervo audiov4ual.da produção nacional, cntre outras, rtipc;il 



celebração de contrati3A6. gestio:co.t 	.otsiintermedio da Secretaria Especiallde 
Cultura doinist00:46Turismo.  

Art.  4° — Para a consecução das suas finalidades, a:8AC poderá desenvolver as seguintes 
atividades: 

I—.A gestão, operação.e manutenção daCinemateca Brasileira, incluindo as :atiiiidades 
de guarda, preservação, documentação e difusão do acervo audiovisual da produção 
nacional, entre outras; 

II 	A preservação dos registros amigos c contemporâneos de irnagens emmoviroento, 
independentemente do suporte no qual estio comidos, da produção brasileira de 
qualquer.origem e unia seleradaprOtluçio estrangeira;  

III  — Adifusão do acervoaudiovisual, realizada sem prejuízo dos direitos patrimoniais 
dos detentores legais e seus herdeiros, resguardando de risco matrizes de quakr.i.:r. 
nartireza, cujo dano.]fisico poderia.  significar perda do patrimônio cultural do  pals;  

IV — A preservação :d a divulgação da documentação relacionada  corn  a produção.: 
audiovisual, constituida por  Evros,  estudos, revistas, folhetos, materiais de iruprensai:  
fotografias, partituras, argumentos, roteiros, cartazes, desenhos, manuscritos,:  berm  
como aparelhos, maquetes, discos e outros; 

V — A pit:40606 de. tSttidOS: pesquisgs.  his  tóridasi  .estéricas, tecritilógie44 ecotit5triierts, 

visando à geraçãocle conhecimento,i  lam-40o eao aprimoramento constante da sua 
atuação; 

W — G.oferecimento de cursos, seminários e estigios de formação profissional, com 
o objetivo de capacitar recursos hunianos no seu campo de atuação institucional; 

VII — O intercâmbio nacional e internacional de imagens em movimento, ou dos 
materiais a elas correlatos, :entre instituições congêneres '‘'.1 Cinemateca Brasileira, 14%.: 

termos previstos pela Federação  International  dos Arquivos de Filmes ("FIAF"). 

VIII — A produção owcoprodução de obras audiovisuais, que a:tend= .4 finalidades 

acima descritas; 

IX — A coordenagio, edição;:  distribuição e comercialização de revistas, livros e 

publicações em geral,: próprias:ou de terceiros, em meio impresso ou .eletrônico, 

X — A prestaçio de ser Viços e a comer6Wiaçâo de produtos em  areas  relacionadas  ãs  

suas finalidades.,::  hem,  como a locação de patrimônio próprio eiou sobre sua  
administração, :totertendo 't.) resultado dessas atividades a, manutenção e 
clesenvolvimen to 4.0 eus objetivos sociais;  

XI — .A adoção das providhieias cabiveiS, no imbito .administrativo ou jlieliciat, 
inclusive por meio da proposirura  dc.  ki.94.es judiciais e da atuação comoaMiCILVOirii24 
para a 

 

defesa clets iiiteresses cl&SAC e:cia  coletividade em geral; 



XII 	Q ,desenvolvitrietito:4e:]Ottbas atividadeS :eoriAatas  comb  :seu objeto 
desdelpepreviarneuteaprovaclas peloconselhode Adminiatração, 

Parágrafo Primeiro — A difusão dai  cultura audiovisual poderá ser feita pela promoção, 
direta ou. indireta, da exibição de filmes;,vkleos,,,programas, cursos, conferencias, setninirios, 
congressos,  festivals,  exposi,ções, debates, edições em papel ou eletrônicas e atividacies 
relacionadas. 

Parágrafo Segundo — Na consecuçãO de seuq: objetivos: técnicos, a-  SAC  prornoveri 
prospecção de material audiovisual e :providenciará a elaboração de matrizes de arquivo, 
tiragem de copias eia construção delocais adequados a conservação da produção audiovisual, 
bem corno instalações para os trabalhos de restauração e::processamento técnico, segundo 
normas e recomendações 	 .e internacionais de organizações especializadas, em 
particrtlat da FIAF. 

Parágrafo Terceiro 	— A.  SAC  promoverá a prospecção e a incorporação de dóctirrieritds 
relacionados com a produçãoaudiovisual, zelando pela sua conservação:e:organizando-os de 
modo a torni-los acessiveis.ao  público. 

Parágrafo Quarto 	.SAC  e.);e;çer-i suas finalidades em relação a  mated*  de p: 
propriedade OU  dc  terceiros que estejam sob sua responsabilidade, estejam tom ela 
depositados e integrem o seu acervo. 

Parágrafo Quinto Nocaso:de materiais depositados, Mencionados no parágrafo anterior, 
as ações promovidas pela  SAC  deverão ter a expressa concordância dos depositantes, 
ex:ceruando-se os procedimeims.correntes, indispensiveis pari a preservação da obra e para 
os:usos públicos, não:comerciali  promovidos pela:  SAC.  

Parágrafo Sexto — A  .SAC  não tem finalidade lucrativa e não distribuirá entre seus 
associados, conselheiros, :diretores, empregados, doadores ou quaisquer terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificaccieS, 
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercido  de  suas atividades devendo aplici4diintegralmente na consecução de 
seu objeto social;  

CAPITULO  III  — DOS ASSOCIADOS  

Art.  5° — 0 quadro social- da-  SAC  composto 	nitnero ilimitado de associados, pessoas 
fisicas.e jurídicas que deseiarn colaborar com a consecução do objeto social e tent:afinidade 
com os princípios,  idea.*  e finalidades da assoc*iio, desde que satisfaçam as exig'encias 
previstas neste Es tango $Ocial:: 

Parigrafo finico — Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, por 
quaisquer obrigações. sociaiiassumidas pela  SAC.  



Art. 	O:quadro  sociali da SAC.contempla.asseg*te,seategorias de associados: 

I — Fundadora• pessoas:fisicas otkijuridicas signatárias da ata de constituição  
SAC;  

— Beneméritos: pessoas :fisicas ou jurídicas colaboradoras-da  SAC  que foram 
admitidas : no seu quadro :social ate' sua qualificação como Organização Social;  

III  — Honorários: pessoas giicas merecedoras de especial reconhecimento por 
relevantes:serviços prestados:ao audiovisual brasileiro, distinção esta reconhecida 
pela Assembleia Geral; e  

III  - Contribuintes: pessoasfaitas oujvtidicas que pretenderem colaborar paras 
materialização do objeto social da SACi:tilo ingresso venha a ser aprovado pela 
Assembleia Geral; 

Parágrafo Primeiro — Qualquer pessoa física ou jurídica poderá requerer sua incluãõno  
quadro associativo da  SAC,:  Cornia .Associado Contribuinte, por meio de  requerimento 
dirigido ao Presidente do Conselho  dc  Administração, assinalando o associado  quo:  s-6 
prontificou a indicá-lo para integrar o quadro social, o que será encaminhado a.Assembleia 
Geral para final aprovação.: 

Parágrafo Segundo -- 'Os requisitos necessários para a admissio de um associado serio 
fixados exclusivamente pela Assembleia Geral, por meio:de regulamento próprio destinado 
acata finalidade,:podendo:ette]ser alterado ex.dusiNatnente pela Assembleia  Gerd:  

Parigrafo Terceiro Qualquer associado poderi, a qualquer tempo, comunicar sua retirada 
da SAQ,, mediante notificaçãoipor escrito, ao:Presidente do Conselho de Admi sr,r s3.0.,, 

Parágrafo Quarto — Oi atStstiados pessoas jurídicas se farão representar pata todos:os fins 
de fato e de direito por um membro de sua administração com poderes de represemação 
devidamente comprovado,  

Art. 	Cada associado,  ern  pleno gozo de.seus direitos estatutários, terá direito a 1 (um) 
voto na. Assembleia Geral..  

Art.  8° — Os associados tem os seguintes direitos: 

I -- Participar das Assembleias Gerais com direito a voz e voto; 

II — Promover a convOcAçao de Assembleias Gerais e reuniões dos :eggios 
deliberativos por, no mínimo, 1/5  (urn  quinto) dos associados; 

111—Votar e ser votado para cargos eletivos em conformidade com o Estatuto Social, 

IV - Participar dos eventos promovidos pela  SAC;  

V — Solicitar informações sobre os demonstrativos contábeis e financeiros dai  SAP;  

VI — Fazer sugestões relacionadas ao objeto social da  SAC  para o Conselho: de. 
Adininistra49¡ 



VII — Redrar-sedos 	quadtes.soçiais. d  SAC,.  pormeio de carta simples endereçada 
ao Conselho de Administraçito.  

Art.  90  —  Sao  deveres dos associados: 

I -- Cumprir as disposições do Estatuto Social e as normas e políticas da  SAO;  

Acatar as decisões dos órgãos sociais tomadas em respeito ao Estatuto Social e  

III  L. Comparecer ASSetribkias Gerais e. outras teuniões para as quaii Sejam 
convocados nos termos do Estatuto Social e da lei; 

IV- Contribuir para a consecução dos :cibjetivos sociais da  SAC;  

V — Zelar pela conservação do patrimônio social e cultural da  SAC  e pela sua 
reputação e seu bom nome; 

VI 	Comunicar i]Diretoria, por escrito, sempre que houver mudança de domicílio,  
e-mail  e/ou telefone; 

VII — Cumprir pontualmente com o pagamento de eventuais contribuisões que 
venham :a ser determinadas pela Assembleia Geral.  

Art,  10 — A alteração de quaisquer:dixeitos ou deveres ,dos associados, bem corno a fixação 
de direitos ou deveres especificos para cada categoria da. associado é competência privativa 
cla Assembleia Geral.  

Art.  11 — Os associados poderão ser excluídos da  'SAC,  por decisão do Cousalo de. 
Administração, em procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso a Assembleia: 
Geral, nas seguintes hipóteses: 

I — Quando deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres; 

— Quando infringirern qualquer disposição estatutana, regimental ou qualquer 
decisão dos órgãos sociais que estejam em consonância com o Estatuto e com a ki; 

IH — Quando praticarem qualquer ato  para beneficio próprio ou que implique 
desabono ou descredito da SACou de seus membros. 

Paragrafo Primeiro — A penalidade de :exclusio será aplicada apenas após se conceder ao 
associado a faculdade de apresentar defesa por escriro,.noprazo 4.15 (quinze) dias contados 
do recebimento da correspondente notificação. 

Parigrafo Segundo — O associado excluído podera apresentar, no prazo de 15 :(quinze) dias 
contados da ciência da decisão,  recurs°  administrativo dirigido ao Presidente -do Conselho 
de Administração, que se incumbirã de convocas Assembleia Geral especificamente para 
decidir, cm instancia  final, pela revisão ou não da exclusão do associado, nos termos deste. 
Estatuto. 



CAPITULO IV — DO PATRINIÓNIO SOCIAL  E DAS FONTES DE RECURSO  

Art.  12 —  Cons  tituem o patrimônio da  SAC  bens de qualquer natureza proveniente de: 

I — Dotação mica1 atribuida por.  sets  fundadores, 

II — Doações, legados, auxilios, subvenções, contribuições que lhe venhatn a ser 
destinados por quaisquer pessoas;  

III—  Resultados liquidos provenientes :desuas atividades e serviços. 

Parigrafo Primeiro CabeiSAC administrar seu patriniOnia e dele dispor, de acordo  corn  
o estabelecido neste:Estatuto  

Parágrafo Segundo — 0-parrimônio da SACnão poderá ter aplicação diversa da estabelecida 
neste Estatuto Social. 

Att. 1.3.—A$ receitas da  SAC  poderão Ser obtidas  pot  rneio  de: 

I — Atividades prôpiias ou de convenio e contratos  de qualquer natureza firmado  
corn  orgãos públicos ou organizações privadas, nacionais ou estrangeiras, 
especialmente de eventual contrato de gestão firmado com a União, por meio do 
;Ministerio do Turismo/Secretaria Especial de Cultura, para fins de gerir a Cinemateca 
Brasileirai. 

II — Convénios ou parcerias realizadas com Orgios e entidades govemamentais ou  
ins  tituições privadas, nacionais ou estrangeiras, para custeio, desenvolvirnento ou 
execução de projetos de interesse cultural, nas  areas  de atuação da  SAC; 

III  — Contratos de produção e comercialização de bens ou serviços desenvolvidos 

pela  SAC;  

IV — Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao 

patrimônio sob sua administração; 

V — Doações, legados  e hetkivaS  destinados a apoiar suas atividades; 

VI — Rendas constituidas, por terceiros, a seu favor; 

VII — Subvenções que lhe forem transferidas pelo Poder Público; 

VIU - Contribuições, a qualquer titulo, que lhe forern feitas par pessoas físicas ou 
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, por seus associados ou 
terceiros; 

IX —Usufrutos instituídos a seu favor; 

X — Recebimento de  royalties  e de direitos autorais;. 

XI — Rendas próprias provenientes da cessão de imóveis de sua propriedade ou de 
propriedade de terceiros que estejam sob sua administração; 



XII — Receitas decorrentes da prestação de serviços técnicos, da cessão de direitos 

de uso de materiais audiovisuais e rendimento“esultantes de atividades relacionadas, 
diremou indiretameate, COLCV as:finalidades sociais]daSAC;: 

XIII — ErnpriStirtkis junto 2 organismos nacionais ou internacionais de 
financiamento ao .desenvolvimento cultural, em especial i preservação: do 
audiovisual; 

XIV — Outras fontes  dc  recursos que porventura lhe forem destinadas. 

Paragrafo Primeiro As rendas resultantes de prestação de serviços e da cessão de direito 
de uso das imagens devetio:serintegralmente investidas..nas.ações de preservação do acervo 
sob guarda da  SAC  e no conjunto  dc  ações da  SAC.  

Paragrafo Segundo —Os recursos adVirtdos:de repasttpeo Poder Público serão aplicados 
integralmente nos programas e projetosa.que estejam. vino:dada& 

Paragrafo Terceiro — Os eventuais excedentes financeiros da  SAC  serão obrigatoriamente 
investidos no desenkrolvimento de suas atividades e objetivos sociais, 

Parágrafo Quarto — A  SAC  não distribuiri resultados, sobras, excedentes operacionais, 
brutos ou liquidos, dividendos, bonificações, isenções de qualquer natureza, participações ou 
parcelas do seu patrimônio em qualquer hipótese, inclusive  ern  razão de desligamento, 
retirada ou falecimento de seus associados e de sua dissolução. 

Paragrafo Quinto —0 acervo a ser  gerido péla  SAC,  na  hipntese do inciao.I .4 constituido 
de: 

(a) Obras audiovisuais, livros e documentos de propriedade da Cinemateca Brasileira, 
anteriores a sua incorporação ao Governo .Federal 

(b) Obras audiovisuais, livros e documentos reunidos pela Cinemateca Brasileira, 
enquanto unidade descentralizada do Ministério do Turismo; 

(c) Obras audiovisuais de propriedade da União, em qualquer instancia, adquiridas 
ou recebidas cm quitação de dividas, encaminhadas a Cinemateca Brasileira para 
guarda e preservação;, 

(d) Material audiovisual remanescente da extinta Embrafilme S.A.; 

(e) Obras e documentos doados ou depositados por empresas de produção, de 
distribuição, de exibição, de processamentos cinematogrificos, ou por pessoas físicas, 

(I) Obras depositadas em decorrência do depósito legal ou de dispositivo legal; 

(g) Obras e documentos depositados por cinematecas ou arquivos de filmes 
estrangeiros, âmbito das normas da FIAR  

Art.  14 — Em caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de suas atividades, 
patrimônio da  SAC sea.  destinado a enticiades scrn fins Dacrativos. congeneres on.a entidades 



públicas, nos termos da, legislação  ow  vigor, depois tk satisfeitas as obrigaçaes ;pela:  SAC:  
assumidas. 

Parágrafo:único Na hipótese de a  SAC  vir a ser qualificada como OrganizaçãoSocial, nos 
termos da Lei .Federal .9.637, de 15 de maio de 1998, a sua eventual extinção ou 
desqualificação ensejara a 	incorporação integral do patrimônio, dos legados.4 das doações 
que lhe foram destinados pelo Poder Público, bern como dos excedentes financeiros 

provenientes destes bens, ao pa.trim6nio de outra organização social qualificada no arnbko 
da União Federal, na mesma  area  de atuação,  on  ao patrim6nio da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municipios, na proporção dos recurso e bens par estes  entes alocados 
na  SAC.  

CAPITULO VI -  DAADMINISTRA AO E ORGANIZAÇÃO DA  SAC  

São! Disposições Disposições gerais  

Art.  15 — São órgãos sociais da  SAC:  

I — A Assembleia Geral; 

II— O Conselho de Administração;  

III  —O.Conselho Fiscal; 

IV — A Diretoria.  

Art.  16— Respeitado o disposto neste Estatuto Social e na legislação pertinente, a  SAC  terá 

a estrutura e funcionamento fixados em seu Regimento Interno, que estabeleceri as 
atribuições de cada órgão social, bem como determinará, se foro caso, a criação de órgãos 

de apoio aos órgãos sociais aqui previstos,  corn  composição e competC'ncias a serem 

estabelecidas nesse mesmo Regimento Interno,  

Art.  17 — Os órgãos sociais poderão se reunir préaeneialtriente ou por teleconferência, 
videoconferencia ou qualquer outro meio de comunicação a distancia, cabendo ao presidente. 
da reunião, neste caso, declarar em ata os participantes, dispensando-se a assinatura destOS: . 

em ata ou lista de presença  au,  a:critério do presidente, colhendo-se a assinatura fisica, digital 

ou eletrónica. 

Seção II — Da Assembleia Geral  

Art.  18 — A Assembleia .Geralé composta por .todos os associados da  SAC  em pleno gozo. 

de seus direitos. 



Art.  19:_ Compete a AsseMbliia:Gttl& 

— aprovar a admissão de :Associados Contribuintes e a qualificação de Associados 
Honorinos, observado: .o disposto no  Art.  6° deste Estatuto Social; 

II - julgar recursos apresentados por associados questionando qualquer penaliaade 
imposta pelo Conselho de Administração, inclusive exclusão, nos termos do  Art.  11 
deste Estatuto Social;  

III  — eleger o representante dos associados no: Conselho de Administração nos 
termos doArt. 22,  III;  

IV — destituiro representante dos associados no Conselho de Administração;:  

V - tomar conhecimento dos.relatorios cle adViciacies, demonstrativos financeiros e 
contábeis e contas anuais da  SAC,  após, sua aprovação pelo Conselho de 
Administra.ção; 

VI — propor ao-Conselho  de.Administração medida que contribuam para:aalcance 
dos objetivos da  SAC;,  

VII - ratificar alterações do presente Estatuto Social, conforrne aprovado pelo 
Conselho de Administração, em relação a materias cuja competência não seja de 
competência privativa do Conselho de Administração; 

VIII — deliberar sobre a fusão, cisão ou incorporaçio da  SAC  previamente analisada 
pelo Conselho de Administração 

IX - ratificar a eventual extinção da S:AC confonne aprovado pelo Conselho de: 
Administração, nos termos do  Art.  24, inciso 

Parágrafo: Primeiro -- As deliberações a que se referem os incisos  III,  IV, VII, VIII e IX 
deveria ser tomadas por voto da maioria absoluta dos associados em Assembleia Geral 
especialmente convocada para esse fim. 

Parágrafo Segundo —  Ern  relação aos quóruns para Assembleias Gerais, entende-se por 

— Maioria simples, a metade mais um dos associados presentes; 

II—  Maioria absoluta, i:Metade mais um do total dos associados  

III --Maioria qualificada;: dois-tetços do totallos associados,  

Art., .2.0 A Aw4nbleia  Geral  daS4C..seri.conyocada: 

I — Ordinariamente„ I. (uma) vez por ano, para tomar conhecimento dos: relatórios: 
de  atividades, demonstrativos financeiros e contábeis e contas anuais]  di :SAC  
referentes ao exercício anterior; 

II -- Extraordinariamente, a qualquer tempo. 

Parágrafo Primeiro --!A.L1ssembleia Cieral Ordinária e  Extraordinkria poderá ser convocada 
mediante convocação formal pelo Presidente do Conselho clç Administração da  SAC  onpor,,, 

eP4 



convocação assinada por 1/5 (utn.quiiitO): tiOs assotiados ern pleno gozo de seus direitos 
estatutirios, devendo apauta respectiva conter aindicação das materias a seremitratadas:  

Parágrafo Segundo —A ttitiVtita*Seii realizada mediantecarta,  e-mail  ou qualquernielo 
de comunicação enviado  :arm  associados, edital afixado na sede pu, ainda, aviso público, a ser 
disponibilizado no sitio eletránico da  SAC, con).  antecedencialninima de L$ 
mencionando 	hora, local e assuntos da pauta. 

Parágrafo Terceiro — A presença de todos os associados cm Assembleia Geral dispensa a 
comprovação de..onvoçaçào *via:  

Art.  21 — AAsSembleia Geral 	em primeira convocação, coma presença de, pelo 
menos, 215 dos associados e,  ern  segunda convocação, que ocorrerá meia hora após a 
primeira, com qualquer número de associados:. 

Parágrafo Primeiro - Os associados presentes na Assembleia Geral escolherão, entre seus 
pares, o Presidente da Mesa para dirigir os trabalhos e este escolherá o secretário da Mesa. 

Parágrafo Segundo: As As deliberaçr5es-serão tomadas ploroto favorável da maioria simples 
dos associados presentes, observadas as exceções previstas no Estatuto, 

Parágrafo Terceiro - Os associados serão considerados presentes as assembleias, ainda que 
não se encontrem fisicamente em seu local de realização, se puderem, por meio de telefone, 
videoconferencia ou outro meio de comunicação similar, permanecer cru contato direto  corn  
os outros associados, ouvindo-se respectivamente. 

Seção 111 — Do Conselho de Administração  

Art.  22 - 0 Conselho de Administração, órgão colegiado de deliberação superior da  SAC,  

compõe-se de 11. (onze) membros, distribuidos da seguinte 

- 3'.(tres) membros natos representantes do Poder Público, sendo: 

(a) 1  (urn)  representante do Ministério do Turismo, indicado pelo Ministro de 

Estado do Turismo; e 

(b) 2 (dois) representantes da Secretaria Especial de Cultura do Ministerio do 
Turismo, indicados pelo Secretário Especial de Cultura; 

II - 3 ( ) membros natos representantes  dc  entidades da sociedade civil,. sendo: 

(a) 1 (um) representante da APACI - Associação Paulista de Cineastasiiiidicado 
por seu Diretor Presidente; 

03) 1  (urn)  representante da SOCINE Sociedade Brasileira de Estudos 
Cinema e Audiovisual, indicado por. seu Diretor Presidente;, e 

(c) 1  (urn)  representante da ABC - Associação Brasileira de Cinernato 
indicado por seu Diretor Presidente., 
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III  -1  (urn)  membro eleito pela.Assembleia Getal da  SAC,  dentre seus associados; 

IV - 1  (urn)  representante dos empregados da  SAC  eleito pela maiorIa simples  dentre 
eles; e 

V - 3  tees)  pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade 
moral eleitas pela maioria absoluta dos demais integrantes do Conselho de: 
AdministraçãO. 

Parágrafo Primeiro 	Os membros:aque.-se- referem:os incisos  III,  IV e V do cape' deste 
artigo terão mandato de:4 (quatro)  woos;  sendo perrniticia urna recondução. 

Paragrafo Segundo —Os membros natos serão indicados e substituidos a qualquer tempo, 

Parágrafo Tereeiro — Cada membro do Conselho de _Administração deverá ter um suplente,., 
a ser indicado ou eleito juntamente  corn  os titulares, o qual substituiri o conselheiro.  em caso. 
de ausencia temporiria ou vacincia permariente. Perdera o mandato o conselheiro que faltar, 
injustificadamente, a 1/2 (metade) das reuniões anuais do Conselho de Administração;  
devendo ser substituído por seu suplente e, na vacância deste, por indicação ou eleição 
ickntica a que o conduziu, conforme.ParigrafOQuinto.adiante neste Artigo, 

Parágrafo Quarto — Os membros do Conselho de Adrninistração que vierem a ser eleitos: 

para integrar a Diretoria dei em 	ao assumirem funções exeeutivas. 

Parágrafo: Quinto—No caso de vacância permanente de cargo de membro do Conselho de 
Administração .e de seu suplente, caberá ao seu Presidente do Conselho de Administração 
solicitar a indicação (no caso dos membros indicados nos itens 1 a IV deste :ar.tigc)i ou 
convocar uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para eleição de novo 
membro (no caso do membro indicado no item V deste artigo), que completarioltanciato 

de seu antecessor. 

Parágrafo Sexto — Os membros do Conselho de Administração não serão remunerados: 
pelos serviços que, nesta condição, prestarem ã  SAC,  ressalvada a ajuda de custo por reunião 

da qual participarem.  

Art.  23 — O Conselho de Administração teri  tun  Presidente, que será um dos Conselheiros,: 
eleito pela maioria absoluta de seus membros. 

Parágrafo Primeiro Ao Presidente do Conselho cle Administração compete: 

(a) Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Administração; 

(b) Convocar a Assembleia Geral; 

(c) Dirigir os trabalhos do Conselho de Administração; 

(d) Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo Regimento Internoda,SAC 
ou por delegação do Conselho de Administração. 

Paragrafo Segundo — O c-icycici.o da Presiciencia encerrar-se-á  corn  o ténanno do mandato 

do Conselheiro para ela 
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Parágrafo Terceira  Ern  seu' impedimentos ou ausências temporirias, o Presidente do 
Conselho de Administração desigtiati Ulli das demais conselheiros para substitui-lo:  

Art.  24 Ao Conselho de Administração compete; 

I --. Fikar o  ambit°  de atuação da  SAC,  para consecução de seu objeto social; 

II — Estabelecer asdiretrizes, políticas e normas da  SAC; 

III  — Aprovar aproposta de contrato de gestão da  SAC;  

IV — Aprovar a proposta de orçamento da SAC:e. oprograma de investimentos; 

V —Aprovar e dispor sobre:4 alteração do Estatuto Social, mediante o voto concorde 
de, no  minim°,  2/3 (dois terços) de seus membros,  ad  refirendum  da Assembleia Geral 
em matérias que no foremde sua competência:privativa; 

VI — Aprovar o  Regiment°  Interno da  SAC,  dispondo, no minimo, sobre a estrutura, 
forma de gerenciarnento, os cargos e respectivas competências; 

VII — Eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal; 

VIII — Eleger e destitui4 .pela maioria qualificada dos votos, os membros da 
Diretoria; 

IX — Aprovar proposta e a assinatura de convinios, contratos e/ou acordos que 
envolvam entidades pUblicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

X — A.procr-ar, anualtnente, o plano de trabalho e os relatórios elaborados pela 
Diretoria; 

XI — Aprovar e alterar, pelo voto concorde de 2/3 (dois terços) de seus membros, 
regulamentos da  SAC  para dispor sobre (a) contratação de obras e serviços,.hem 
como para compras e alienações, e (b) política de recursos humanos, inclusive o 
piano  tie  cargos, salários e beneficios -dos empregados da  SAC;  

XII — Aprovar e encaminhar ao orgio supervisor da execução do contrato de gestão 
os relattirios gerenciais e de atividades da  SAC,  elaborados pela Diretoria;. 

XIII — Aprovar a contratação de auditoria externa para fiscalizar o cumprimento as 
diretrizes, metas e movimentos econômico-financeiros da  SAC,  entre nomes e 
propostas de trabalho indicadas pela Diretoria; 

XIV - Aprovar a prestaçâo de contas elaborada pela Diretoria, o que inclui a 
prestação de contas ao poder público e àqueles, que realizaram contribuições de 
qualquer natureza a  SAC,  bem como fiscalizar o cumprimento do orçamento, das 
diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contabeis e as 
contas anuais da  SAC,  a luz do relatório da auditoria externa e do parecer do 
Conselho Fiscal; 



XV — Determinar-as:normas.para aplicação:das:verbas proprias.  da  SAC  oriundas 
de COrAfliOS, contratos, 	doaçõe,,si%kados e outros,, no que di7 respeito cansecueão 
de s eus objetivo$. socais; 

XVI — Deliberar sobre solicitações de tiansferências de verbas, dotações 
orçamentárias e abertura de créditos feitas pela Diretoria; 

XVII— Determinar, o fim de cada exercício, a parte do resultado econômico lquidõ 
a ser incorporada ao patrimônio da  SAC;  

XVIII —Autorizar o recebimento das doaçõesou legados com encargos; 

XIX —criar grupos de trabalho ou comitês para assessorá-lo no desempenho de SIMS 

atribuições, podendo convidar pessoas externas à  .SAC  para colaborar nessas 
instancias; 

30C Aprovar e dispor sobre a extinção da  SAC,  mediante o voto concorde de, no 
mini/no, 2/3 (dois terços) de seus membros ad:refirendum da A.ssembleia Geral. 

Parágrafo  Alnico  — Em relação aos quOruns para reunião e votação, entende-se  pest  

(a) Maioria simples a metade mais um dos conselheiros presentes; 

(b) Maioria absoluta, a metade m44  urn  clo total dos conselheiros; 

(c) Maioria qualificada, dois terços do total dos conselheiros.  

Art.  25 —0 Conselho de Administração seri convocado: 

I — Ordinariamente, 4.((quatro) vezes por ano; 

II — Extraordinariamente, a qualquer tempo. 

Parágrafo Primeiro — O Conselho de Administração poderá ser convocado mediante 

convocação formal por seu Presidente, ou por convocação assinada pela rnaioria absoluta de: 
seus mernbros ou por 1/5  (urn  quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos. 
estatutários, devendo a pauta respectiN-a conter a indicação das matérias a serem tratadas. 

Parágrafo Segundo — A convocação será realizada mediante carta,  e-mail  ou qualquer meio 
de comunicação enviado aos conselheiros, edital afixado na sede ou, ainda, aviso público, a 
ser disponibilizado no sitio eletrônica da  SAC, corn  antecedência  minima  de 10 (dez) dias 
corridos, mencionando dia, hora,local e assuntos. da pauta. 

Parigrafo Terceiro — A presença de todos os conselheiros em reunião dispensa a: 
comprovação de convocação previa.  

Art.  26 — 0 Conselho de Administração reunir-se-i,  ern  primeira convocação, com a 
presença da maioria absoluta dos conselheiros e,  ern  segunda convocação, que ocorrerá meia 
hora "após a primeira, com pelo menos 1/3  (urn  terço ) dos conselheiros, trio podendo, neste 
caso, deliberar, sobre matérias para as quais exigido quorum de maioria absoluta ou 
qualificada. 
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Parágrafo Primeiro —A4idaiberaçõ'eS seriotornaclas pelo voto favorável da maioa.simp1ea 

dos conselheiros presenteS;:observiglas:ai:exceções previstas no  &Mum.  

Parágrafo Segundo 	Os conselheirosserao:considerados presentes is reuniões; ainda que 
não se encontrem fisicamente em ma local de realização, se puderem, por meio de telefone; 
videoconferencia ou outromeiode comunicação similari.permanecer cm contato direrocom 
os outros conselheiroak,ouvinclo-sc respectivamente. 

Paragralo Terceito —A Diretoria particiPará das reuniões do Conselho de Adniiri4tração, 
sem direito a voto. 

Se00.1V — Do Conselho Fiscal  

Art.  27 — O Conselho Fiscal, órgão colegiado de fiscalização da gestão financeira e contábil 
da  SAC,  compõe-se de ate 3  (ire's)  membros, eleitos pelo Conselho de Adrninistração para 
mandato de 4 (quatro)anos, sendo permitida uma recondução. 

Parágrafo Primeiro — No caso de vacincia permanente de cargo de membro do Conselho 
Fiscal, o Conselho de Administração devera eleger novo membro, que completari:o mandato 
de seu  an  tece s s  or  

Parágrafo Segundo — Os membros do Conselho Fiscal não serio remunerados pelos 
serviços que, nesta condição, prestarem  SAC,  ressalvada a ajuda de custo par reunião da 
qual participarem.  

Art.  28 — Ao Conselho Fiscal compete: 

I — Emitir parecer sobre as contas anuais, opinando sobre os relatórios de 
desempenho financeiro  e contibil e as operações patrimoniais realizadas; 

II — Expor ao Conselho de Administração as irregularidades ou erros porventura 
encontrados, sugerindo medidas necessárias ao saneamento;  

III—  Participar das reuniões do Conselho de Administração, quando convidado.  

Art.  29- 0 Conselho Fiscal será convocado. 

I — Ordinariamente, I (urna) veze por ano; 

II — Extraordinariamente,a:qualquer tempo. 

Parágrafo Primeiro — O Conselho Fiscal poderá ser convocado mediante convocação 
formal pelo Presidente do Conselho de Administração, por convocação assinada pela maioria 
absoluta de seus membros ou por 1/5  (urn  quinto) dos associados em pleno gozo cie seus 
direitos estatutários, devendo a pau ra respectiva conter a indicação das matérias a serem 
tratadas. 



Parágrafo Segundo - A convocagioseri realizada mediante carta, 	ou qualquermeio 

de comunicação enviado aos conselheiros fiscais, edital afixado na sede ou, ainda,.:avisii 

público, a ser disportibilizado no sitio eletrônico da.SAC, com antecedência 
(dez) dias corridos, mencionando dia, hora, local,e,assuntos da pauta, 

Parigrafo Terceiro - A presença de todos os :conselheiros fiscais em reunião disperist, 

comprovação de convocaçãoptevia.,  

Art.  30 -0 Conselho Fiscal reunir-se-i,  ern  primeira convocação,  corn  a presença de todos:  

os conselheiros fiscais e, em segunda convocação, que ocorrera meia hora 
com pelo menos 2 dois) conselheiros. 

Parigrafo Primeiro- As delibcrações serio tomadas pelo vote) favorivel da maioria simples 
dos conselheiros fiscais presentes. 

Parágrafo Segundo - Os conselheiros fiscais serio considerados presentes  is reunies,. 
ainda que não se encontrem fisicamente em seu local de realização, se puderem, por meio de 
telefone, vidcoconferência ou:outro meio de comunicação similar, permanecer em contato 
direto  corn  os outros conselheiros, ouvindo-se respectivamente. 

Seção V - Da Diretoria  

Art.  31 	A Diretoria, órgão responsável - pela direção da  SAC,  é composta pori.3 (três) 
membros, sendo 1 (um) Diretor Geral, 1 (um) Diretor Técnico e 1 (um) Diretor.  
Administrativo-Financeiro, todos designados pelo Conselho de Administração para mandato 
de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos. 

Parágrafo Primeiro -A Diretoria da  SAC  incumbe promover, executivamente, os objetivos 
institucionais, segundo as diretrizes e os pianos aprovados pelo Conselho de Administração, 
observando o disposto neste Estatuto Social, em outras normas internas e na legislagão. 
aplicavel. 

Paragrafo Segundo -- Os membros da Diretoria serão remunerados pelo exerddo da 
função, cabendo ao Conselho de Administração fi.xar o valor da remuneração, com registra 
em ata, observando-se as limitações legais aplicáveis. 

Parágrafo Terceiro - No caso de impedimento e/ou ausência temporária do Diretor: 
Técnico e/ou do Diretor Administrativo-Financeiro, o Diretor Geral deverá substini-lo(s).  
em suas funções.  Ern  caso de impedimento e/ou ausência temporária do Diretor Geral,, o-
Diretor Técnico deverá substitui-lo  ern  suas funções. 

Parigrafo Quarto - No caso de Vacincia permanente de qualquer Diretor, o Conselho de 
Administração reunir-se-á no prazo  maxim()  de 30 (trinta) dias após a vacineia para eleger o 
novo Diretor, que completará o mandato de seu antecessor. Neste caso, o Presidente do 
Conselho de Administração designara um dos demais Diretores para exercer. 



temporariamente as funções do Diretor vacante,  at'  que 0 Conselho de Administração eleja 

novo titular para o cargo.  

Art.  32 —Compete a: Diretorw 

I — Representara  SAC  ativa e passivamente, judicial e extrajuclicialrnente, sempre em 

conjunto de 2-  (4.04), observado o  Art.  33 adiante; 

II — Cumprir e fazer cumprir as determinações do Conselho de Administração, bem 
como curnprir o presente Estatuto Social naquilo que lhe couber;  

III  — Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno e demais políticas e normas da  

SAC;  

IV 	Outorgar procuração  ern  nome da .SAC adjudicia ou  ad  negotia, sempre para  tins  
específicos, observado o  Art.  33 adiante; 

V— Gerir e aplicar os recursos da  SAC,  observado o  Art.  33 adiante; 

VI— .Admitir e demitir empregados; 

VII — Celebrar contratos, acordos, contratos de gestão, convênios e demais ajustes 
com órgãos e entidades, públicos e/ou  particulates,  nacionais e/ou estrangeiros 
aprovados pelos Conselho de Administragio; 

VIII — Participar de todos os demais atos necessirios para a operação normal da  
SAC,  inclusive a abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias, a 
emissio, assinatura e endosso de cheques, ordens de pagamento e quaisquer outros 
documentos relativos  a tais comas, observado o  Art.  33 adiante.  

Art.  33 - A  SAC  somente obrigar-se-á validamente rnediante a assinatura conjunta .: (a) do 
Diretor Geral e de 1 (um) dos demais diretores ou (b) do Diretor Geral e de um procuraclor, 
consoante poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato, 
observadas as demais disposições deste estatuto. 

Parágrafo Único - As procurações outorgadas pela  SAC  serão sempre assinadas pelo 
Diretor Geral em conjunto  coin  1 (um) dos demais diretores e, alem de mencionarem 
expressamente ':os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, 
conter um  period()  de validade limitado ao exercicio social em andamento.  

Art.  34 — Caberá Diretoria oferecer ao Conselho de Administração todos os elementos de 
ação previstos neste Estatuto Social e na legislação aplicável, incluindo: 

I — Proposta de orçamento da  SAC  e o seu programa de investimento; 

II — Proposta de contrato de gestio da  SAC; 

III  — Proposta 	Regimento Interno da  SAC  que deve dispor, no  flair-lit-no sobre a, 
estrutura, a forma de gerenciarnento, 05 cargos e respectivas competências; 
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IV— Propost ergomtitó própriocontencloos procedimentos-a:serem adotados 

para a contrafação 	obras e serviços., bem como para compras. e-:aliena.ções„ e 0 
plano de cargusi  salatios..ebenefkios dOsAncionitios da  SAC;  

V — Relatórios gerenciais e de atividades .da  SAC,  o que inclui a prestação de contas 
ao Poder Público  e..aqueles que realizaram contribuições de qualquer natureza;:.  

VI — Dernonstrativos financeiros e contibeis e:as contas anuais  (la SAC. 

Art.  35 — Os membros da Diretoria perderão o cargo, mediante cieliberação do Conselho de 
Administração, se: 

I -- No exercício de suas funções, infringirem as normas legais e regulamentares que 
disciplinam :o funcionamento da  SAC;  

II — Se afastarem, sem licença, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, entendido: 
que as licenças serão concedidas pelo Conselho de Administração.  

Art.  36 — Compete ao Diretor Geral: 

I . Supervisionar e orientar, - do:  Mode.,  mais adequado, sempre protegendo 
respeitando *6 objetivo social da  SAC,  todas as atividades erelacionamentos_manticlos: 
pela  SAC,  internos e externos:„e-hem..assiin-as atividades dos. Diretores. Técnico 
Adrninistrativo Financeiro;_ 

ti - .Responsabilizar-se pelos co-nteúdos-prograrnáricos: :institucionais, orientando a, 
fortnula.ção de metas que.contemplemaniissão -e -a visão da instituição; 

III --:ElabOrar prc..)graitiaç o:  _ de :eVe.ntos, projetos,- expositivos e das ações ::.culturais;: 

IV --Organizar o .atendimento ao público, contratar pesquisas de-perfit 0::.satisfação 
de público e definição d.e eventuais produtos para venda- ao público, dentro- da 
estratégiacriada: -para- a instituição, em especial realizar o :atenditnerito aos 
consulentes, prcidutOres-e pesquisadores; 

V - Liderar o planejamento estrat'egico„_defuiir, executar -e acompanhar a eStratigia-: 
de  marketing,  comunicação interna e:externa e:qualquer-ação:que envolva imagem;. 

VI..--COordenattoda a atividade jurídica,  pot  meio da contratação de escritórios de 
advocacia ou jurídico interno,:conforme seu melhor entendimento;: 

VII — Coordenar :a: execução do piano anual -deatividades da parte relativa à sua. 
competência; 

Atuar como representãnteinstitucional junto a 	mstituicôes 
artistas, relações com Orgãos publicos_e nas relações internacionais 

IX - .Elaborar o piano] -anu =de- 	:Associação -e  re  s p ectivo orçamento; 

X 	Elaborar  re  - apresentar  :au  Conselho- de Administração o relatotio.anual;:e 



XI-  - :Exercer gitalquer: :atribuição da Diretoria que não: esteja  expressartient: 

endereçada a cada:direto*;com:designação especifica..  

Art.  37 - Compete ao Diretor Técnico: 

I - Administrar os acervos sob responsabilidade da  SAC,  coordenando e orientando 

as atividades de guarda, conservação, movimentação, utilização e prioridades para 
novas aquisições;. 

II - Responsabilizar-se pela preservação do acervo, o que inclui a supervisão do 
laboratório de restauro;  

HI  - Coordenar a catalogação do acervo, prornovendo ações para realização de 
inventirios e afins; 

IV - Gerir todas as ativida.cles relacionadas documentação; 

V - Realizar ações  de  difusão e educativas; 

VI - Coordenar a execução do plano amial de atividades da parte relattva. a sua 
competência; e 

VII - Responder as orientações estabelecidas pela Diretor Geral.  

Art.  38 - Compete ao Diretor Administrativo Financeiro: 

- Gerir as atividades de planejamento e execução financeira e todos os 
procedimentos necessários aarender as normas contibeis, fiscais e trabalhistas; 

H - Gerir todas as atividades relativas a administração de recursos humanos, gerenciar 
o quadro de pessoal, elaborar o plano de cargos e salários e submete-lo ao Conselho 
de Administração;  

III  -Coordenar toda a  area  de tecnologia da informação; 

IV - Elaborar e apresentar as Demonstrações Financeiras e as contas da 
administração, relativas a todas as atividades da  SAC,  desenvolvidas no  period°,  ou 
sempre que solicitado pelo Conselho de Achninistração, ou Conselho Fiscal; 

V - Coordenar execução do plano anual de atividades da parte relativa a sua 
cornpetencia; 

VI - Zelar pela manutenção dos edificios e infraestrutura dos equipamentos públicos: 
cujagestão cabe a  SAC,  bem como sua segurança, e supervisionar o controle de 
patrimônio e suprimentos conforme políticas e critérios aprovados pela instituição; 

VII - Coordenar todos os esforços de captação de recursos da  SAC,  seja por meio 
de doações de pessoas físicas ou jurídicas, da realização de programas ou projetos de 
relacionarnento ou qualquer outro modo permitido por lei; 

VIII Responder is orientações estabelecidas pela Diretor Geral. 



CAPÍTULO VII —TA PRESThÇAO DE CONTAS  

Art.  39 — A  SAC  prestará contas nos termos da legislação pertinente e, anualmente, ptiblicar4: 
no Diário Oficial da União os relatários financeiros e o relatorio de execução do contrato de 
gestão, nos termos  

Art.  40 Ate 90(noventa) dias após o encerramento de cada exercício, a Diretoria 
apresentará a prestação anual de contas ao Conselho de Administração, incluindo o relatório 
de atividades, os demonstrativos. &lanceiros e contábeis e as contas anuais CIA  SAC,  
juntamente com relatórisada auditoiriatxterna c parecerdo Conselho Fiscal. 

CAPÍTULO VIII— DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

Art.  41 — 0 exercício financeiro daSAC coincidirá  corn  o ano civil.  

Art.  42 — O Conselho de Administração e a Diretoria não são responsáveis, nem mesmo 
subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela  SAC,  salvo se agirem com  excess()  de 
mandato ou contra a lei.  

Art  43 - O associado que se retirar ou for excluído da  SAC  não fará jus a .qualquer restituição-
oureembolso de contribuições ou doações que tdver efetuado •a•SAC, de •cujo . patrinionio 
não participamos associados. 

Parigráfo imico - As pessoas fisicas otijuridicaS que -contribuirem para a  SAC corn  doações: 
ou qualquer outro tipo de contribuição pecuniária, também renunciarão expressamente, por 

.e seus herdeiros e sucessores, no ato de fPrtnalização-da. doação  on-  contribuição feita, a 
qualquer tipo de reembolso, mesmo em caso de extinção ou liquidação da  SAC. 

Art.  44 — Fica extinto, a partir da data da aprovação da presente consolidação do Estatuto 
Social, o mandato dos membros que foram eleitos, em 8/2/2021, para o antigo Conselho 
Deliberativo da  SAC.  

Art.  45 — Os membros do Conselho Fiscal da  SAC,  eleitos em 8/2/2021, permanecerão  en.  
pleno exercido do cargo are que o Conselho de Administração real#e -  noya eleição, 
conformidade com o disposto no  Art.  24, VII. 



São Paulo, 15 de novembro de 2021. 

4Pktitto  
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Art.  46— A Diretora Executiva eleita em 8/2/2021 permanecerá em pleno exercício do cargo 

ate que o Conselho de Administração realize nova designação, em conformidade com o 
disposto no  Art.  24, VIII.  

Art.  44- A Assembleia Geral que aprovar apresente consolidação do Estatuto Social deverá 
eleger o(s) primeiro(s) representante(s) dos associados no Conselho de Administração, na 
forma do  Art.  22,  III. 

Art.  45 — A Diretora Executiva da  SAC  se encarregará de solicitar is autoridades e entidades 
mencionadas no  Art.  22, incisos I, II, e IV, a indicação dos respectivos representantes no 
Conselho de Administração.  

Art.  46— 0 primeito mandato de metade dos rnembros eleitos ou indicados do Conselho de 
Administração será, excepcionalmente, de 2 (dois) anos. 

Parágrafo único — A fim de implementar a regra do capur deste artigo, o primeiro mandato 
do membro indicado em conformidade  corn  o inciso  III  e IV do  Art.  22 e o primeiro 
mandato dos 3 (três) membros eleitos em conformidade com o inciso V do  Art.  22, será de 
2 (dois) anos.  

Art.  47 — As disposições do presente Estatuto Social entrarão em vigor na data de seu registro 
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas jurídicas.  

Art.  48— As eventuais dúvidas e omissões deste Estatuto serio solucionadas pelo Conselho 
de Administração. 

..r,.;-'7AVELIONATODENOTAg.- CART6RIOTOLE00 
Aventdaliebotgu.38S9,ierdimPauils ta no-  Sao  Paulo- SP 

	„ak05414-100-TeiefontaLliatt..-9_210_ 
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