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ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA 
 

(AEXAM) 

 

ESTATUTO 
 

CAPÍTULO I  

DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO. 
 

1.  A Associação dos Ex-Alunos do Instituto Mauá de Tecnologia – AEXAM – fundada em 20 de 
dezembro de 1967, é uma associação civil, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, com 
sede e foro em São Paulo, Capital, na R. Pedro de Toledo, 1071, Vila Clementino, que tem por 
objetivo promover a integração dos ex-alunos das escolas e cursos formais mantidos pelo IMT – 
em especial seu congraçamento, o aperfeiçoamento técnico e profissional. 
 

2.  Para realizar esses fins a Associação procurará: 
a) promover a aproximação social, cultural e profissional de seus associados; 
b) promover em conjunto com instituições de ensino, preferencialmente com o Instituto Mauá 

de Tecnologia, outras organizações ou associações ou empresas, cursos de extensão, 
aperfeiçoamento e atualização, conferências, simpósios, excursões de caráter teórico-
científico e cultural;  

c) apresentar ao Instituto Mauá de Tecnologia e às escolas mantidas pelo IMT, propostas 
relativas ao ensino das áreas especificas e de atividades que concorram para o 
desenvolvimento técnico cultural e social dos alunos das escolas mantidas pelo IMT. 

d) manter entendimentos com associações profissionais, empresas e entidades empresariais 
no sentido do aproveitamento profissional de seus associados; 

e) manter atualizado o cadastro de seus associados; 
f) manter intercâmbio de cooperação e firmar convênios com organizações congêneres; 
g) manter intercâmbio de cooperação e firmar convênios, que sejam de interesse para os 

seus associados, com empresas ou outras organizações; 
h) promover publicações de boletins, monografias relatórios, comunicações, etc.  

 

CAPÍTULO II 
 

DOS ASSOCIADOS 
 

3.   A AEXAM é constituída de associados fundadores, associados honorários, associados 
efetivos, associados ex-alunos e associados juniores:   

a) associados fundadores: ex-alunos da Escola de Engenharia Mauá que assinaram a ata de 
fundação da Associação, realizada em 20 de dezembro de 1967, bem como os que foram 
assim considerados pela Assembléia Geral de 29 de maio de 1985, como consta da ata; 

b) associados honorários: pessoas físicas que tenham prestado relevantes serviços à 
Associação ou à classe em geral e que tenham sido aprovados como tal em Assembléia 
Geral; 

c) associados efetivos: ex-alunos graduados pelas escolas mantidas pelo IMT em nível de 
graduação e de pós-graduação e que contribuam para a manutenção da associação; 

d) associados ex-alunos: graduados pelas escolas mantidas pelo IMT em nível de graduação 
e de pós-graduação latu sensu e strictu sensu; 

e) associados juniores: os alunos das escolas mantidas pelo IMT, enquanto estiverem 
matriculados em qualquer série dos cursos dessas escolas. 
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4. Da admissão do associado na categoria associado efetivo: 

Parágrafo 1º: ocorrerá após aprovação da diretoria. 
 

Parágrafo 2º: por iniciativa formalizada por dois ou mais associados efetivos e após aprovação 
em Assembléia Geral. 
 

Parágrafo 3º: as categorias de associados honorários, associados ex-alunos e associados 
juniores não estão obrigados ao pagamento de qualquer contribuição à AEXAM. 
 

5. A Diretoria da AEXAM definirá os procedimentos administrativos para a admissão de 
associados nas categorias associados honorários e associados efetivos. 
  

6. São direitos dos associados fundadores e dos associados efetivos: 
a) tomar parte, votar e ser votado em Assembléia Geral; 
b) requerer em conjunto com outros associados em pleno gozo de seus direitos e em número 

superior a dez por cento (10%) do quadro social, a convocação da Assembléia Geral 
Extraordinária, justificando-a; 

c) gozar dos benefícios e serviços prestados pela AEXAM, tomar conhecimento e participar 
das reuniões, excursões, congressos, etc.; 

d) propor por escrito à Diretoria, medidas ou projetos que considerem úteis aos objetivos da 
AEXAM. 

 

Parágrafo 1º: os associados honorários e associados juniores têm direito ao inciso "c" deste 
artigo. 
 

Parágrafo 2º: a assembléia geral poderá estabelecer benefícios e serviços específicos a serem 
oferecidos às demais categorias de associados. 
 

7. São deveres dos associados: 
a) respeitar o presente estatuto e as decisões dos órgãos de direção da Associação; 
b) comparecer às Assembléias Gerais; 
c) pagar as mensalidades cujos valores serão fixados anualmente pela Assembléia Geral; 
d) manter atualizadas suas informações cadastrais na AEXAM; 
e) participar das reuniões dos grupos de trabalho ou das reuniões especiais para as quais for 

indicado; 
f)    prestigiar a AEXAM por todos os meios ao seu alcance e promover o bom relacionamento 

entre os associados. 
 

8. Não respondem os associados, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações da AEXAM, 
ainda que exercendo cargos efetivos. 
 

9. Os associados fundadores e associados efetivos perderão o gozo de seus direitos quando se 
encontrarem em débito para com a Associação por um período superior a três (3) meses. 
Poderão ser excluídos do Quadro Social se o atraso for superior a doze (12) meses.  
 

10. Os associados estão sujeitos às penalidades de advertência, suspensão e exclusão do 
Quadro Social. 
 

Parágrafo 1º: serão inicialmente advertidos por escrito, os associados que pela primeira vez 
descumprirem os Estatutos. 
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Parágrafo 2º: serão suspensos temporariamente ou excluídos do quadro social os associados 
que reincidirem nas faltas do parágrafo anterior, bem como os que por má conduta pública ou 
falta cometida contra a imagem ou o patrimônio da AEXAM, se constituírem em elemento nocivo 
à Entidade, à critério da maioria da Diretoria. 
 

Parágrafo 3º: a graduação das penalidades será estabelecida pela maioria da Diretoria. 
 

Parágrafo 4º: a aplicação das penalidades, sob pena de nulidade, deverá proceder à audiência 
do associado, o qual deverá apresentar em até 15 (quinze) dias, por escrito, a sua defesa, salvo 
no caso do artigo 9.º "in fine" 
 

Parágrafo 5º: da penalidade imposta sempre caberá recurso à Assembléia Geral. 
 

11. Os associados que tenham sido excluídos do Quadro Social poderão reingressar na 
Associação desde de que se reabilitem a juízo da Assembléia Geral. Se a exclusão foi originada 
por débito de mensalidades, o reingresso somente se dará após aprovação da diretoria. 
 

CAPÍTULO III 
 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 

12. A Assembléia Geral, órgão máximo da Associação reunir-se-á ordinária ou 
extraordinariamente. 
 

Parágrafo 1º: a Assembléia Geral Ordinária será realizada durante o primeiro trimestre de cada 
ano, competindo-lhe : I – Tomar as Contas da Diretoria, examinar e votar as Demonstrações 
Financeiras e Relatórios da Diretoria; II – Examinar, discutir e aprovar o Plano Estratégico de 
Ação da Associação;  III – Examinar, discutir e votar a proposta orçamentária para o exercício, 
bem como o valor das contribuições mensais a serem pagas pelos associados; IV – Discutir, 
votar e aprovar assuntos gerais propostos por seus participantes. 
 

Parágrafo 2º: nos anos eleitorais haverá uma Assembléia Geral Extraordinária, realizada na 
primeira quinzena de dezembro, para eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal.  
 

Parágrafo 3º: a Assembléia Geral Extraordinária, tem poderes para decidir sobre todos os 
demais assuntos relativos aos objetivos da Associação e só poderá deliberar sobre os assuntos 
para os quais for convocada. 
 

Parágrafo 4º: a Assembléia Geral Extraordinária será convocada: 
a) pela diretoria quando julgar necessário. 
b) pelos associados fundadores e efetivos, em pleno gozo de seus direitos, em número superior a 
5% (cinco por cento) do Quadro Social através de documento especificando os motivos do 
pedido, que deverá ser encaminhado  à Diretoria, que terá prazo de 10 (dez) dias para 
convocação da Assembléia, após o que, sua convocarão poderá ser feita pelos próprios 
associados que a solicitaram. 
c) pelo Conselho Fiscal, nos têrmos deste estatuto. 
 

Parágrafo 5º: as convocações da Assembléia Geral serão feitas por circulares emitidas aos 
associados para os endereços constantes do arquivo da Associação com antecedência de 15 
(quinze) dias e através de aviso de edital publicado em jornal de grande circulação da cidade de 
São Paulo e em sua página eletrônica na Internet, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 
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13. A Assembléia Geral será realizada na sede social ou em local indicado na convocação, com 
presença de um terço dos associados em pleno gozo de seus direitos, no mínimo, em primeira 
convocação. Em segunda convocação meia hora depois, será realizada com qualquer número de 
associados, sendo as deliberações tomadas por maioria simples de voto com observância do 
disposto nos parágrafos deste artigo. 
 

Parágrafo 1º: os associados ausentes poderão fazer-se representar por procuração a outro 
associado, não podendo, no entanto, um associado representar mais de três outros. 
 

Parágrafo 2º: as deliberações da Assembléia Geral serão tomadas em escrutínio secreto nos 
casos: 

a) de eleições, 
b) de afastamento de algum membro da diretoria ou do conselho fiscal, 
c) determinados pela própria Assembléia Geral. 

 

14. Cabe ao Presidente presidir a Assembléia Geral. Em caso de impedimento, vacância ou 
ausência, os associados presentes deliberarão como substituí-lo. 
 

15. São condições para o exercício de direito a voto em Assembléia Geral da Associação: 
a) estar em pleno gozo de seus direitos sociais: 
b) estar o sócio inscrito há mais de 12 (doze) meses no quadro social da Associação. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA DIRETORIA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO 
 

16. A direção da Associação fica a cargo de uma diretoria composta de: 
a) presidente 
b) diretor financeiro 
c) diretor administrativo 
d) diretor secretário 

 

Parágrafo único: a Diretoria poderá criar departamentos e os cargos que se tornem necessários 
para a consecução dos objetivos da Associação. 
 

17. À Diretoria compete: 
a) convocar a Assembléia Geral; 
b) elaborar o regimento interno da Associação fixando as atribuições privativas de cada 

diretor complementares a este Estatuto, 
c) propor alterações nos Estatutos, 
d) estabelecer as diretrizes, planos, programas e orçamentos da Associação; 
e) estabelecer a organização geral e estrutura administrativa da Associação; 
f) cumprir as deliberações da Assembléia Geral; 
g) representar a Associação oficialmente; 
h) estabelecer convênios com outras entidades visando a prestação de serviços, utilização de 

bens, concessão de bolsa de estudos a alunos das escolas mantidas pelo IMT ou a 
dependentes de associados; ou outra forma qualquer de cooperação; 

i) apresentar balancetes, demonstrações financeiras e propostas a serem submetidas à 
Assembléia Geral; 

j) apresentar à Assembléia Geral proposta orçamentária para o exercício e o relatório de 
contas do exercício anterior; 

k) apresentar trimestralmente ao Conselho Fiscal relatório de contas; 
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l) apresentar à Assembléia Geral plano estratégico de ação; 
m) exercer a administração da Associação e especialmente deliberar sobre os bens do ativo 

permanente, sua alienação, constituição de ônus reais ou prestação de garantias a 
obrigações de terceiros. A deliberação sobre bens imóveis dependerá de prévia 
autorização da Assembléia Geral, 

n)  a admissão, exclusão, desligamento quando solicitado e a advertência de sócio, 
observadas as disposições destes Estatutos, 

o)  a adjudicação de funções entre seus membros, sem prejuízo das específicas de cada um 
de seus componentes, previstas nestes Estatutos; 

p) providenciar a substituição de diretor em caso de impedimento ou ausência do titular, 
q)  a designação entre seus membros de substituto provisório em caso de vacância, até a 

Assembléia Geral Extraordinária em que se faça o provimento do cargo; 
r) manter as estruturas funcionais que forem necessárias, obedecendo a conveniências de 

organização e de localização, ditados pela natureza e caráter das missões a cujo 
desempenho se destinarem. 

 

18. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez por mês em dia, hora e local 
previamente combinados, sob a direção do Presidente. 
 

Parágrafo 1º: as deliberações serão tomadas por maioria de votos, sempre que presentes pelo 
menos três Diretores, lavrando-se a ata em documento próprio. As atas receberão um número 
identificador crescente a se iniciar quando da aprovação deste estatuto. 

 

Parágrafo 2º:  o Presidente terá voto de qualidade. 
 

19. A Diretoria poderá se reunir extraordinariamente em caso de convocação por escrito do 
Presidente a todos os  Diretores, através de meio válido e eficaz, com o mínimo de 7 (sete) dias 
de antecedência. 

 

20. O Diretor que faltar a todas as reuniões ordinárias em um período seguido de 2 (dois) meses,  
sem justificação, perderá o mandato independentemente de quaisquer formalidades, ocasião em 
que a Diretoria convocará uma Assembléia Geral Extraordinária para o provimento do cargo. 
 

Parágrafo Único: de igual forma deverá ser declarado vago, para todos os efeitos, o cargo de 
Diretor que não comparecer a um mínimo de 50% (cinqüenta por cento) das reuniões no período 
de 1(um) ano, ainda que justificadamente começando a contagem pela primeira falta. 
 

21. Compete privativamente ao Presidente: 
a) presidir a Assembléia Geral; 
b) presidir reuniões da Diretoria, com voto de qualidade; 
c) aprovar despesas não listadas na proposta orçamentária, nos termos deste estatuto; 
d) contratar e demitir funcionários; 
e) representar a Associação em juízo e fora dele; 
f) representar a Associação junto ao Conselho Diretor do Instituto Mauá de Tecnologia. 

 

22. Compete ao Diretor Financeiro: 
a) controlar a movimentação financeira; 
b) cuidar da aplicação das reservas financeiras da associação; 
c) relatar à diretoria, nas reuniões ordinárias ou sempre que requerido, a situação financeira 

da associação;  
d) assinar, em conjunto com o Presidente, as despesas; 
e) cuidar para o correto funcionamento fiscal da associação; 
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f) encaminhar, nos termos deste estatuto, as informações necessárias ao Conselho Fiscal; 
g) representar a Associação em juízo, em caso de ausência ou impedimento do Presidente. 

 

23. Compete ao Diretor Administrativo: 
a) responder pela atividade administrativa interna da associação; 
b) manter lista atualizada dos associados fundadores e dos associados efetivos; 
c) recomendar a contratação de funcionários; 
d) demitir funcionários, após aprovação da diretoria; 
e) cuidar para o correto andamento de contratos, acordos e outros que se façam necessários 

para a associação. 
 

24. Compete ao Diretor Secretário: 
a) secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
b) representar a associação nos Conselhos Superiores do Centro Universitário do Instituto 

Mauá de Tecnologia. 
 

25. No caso de vacância, impedimento ou ausência do Presidente, em suas funções 
administrativas. substitui-lo-á, sucessivamente e nesta ordem o Diretor Financeiro, o Diretor 
Administrativo e o Diretor Secretário. A seqüência será válida para as demais funções. 
 

26. A abertura e movimentação de contas bancárias ou emissão de cheques; a assunção de 
obrigações em contratos, duplicatas e demais títulos de crédito dependerá da assinatura do 
Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro, ou em caso de ausência deste, outro diretor, 
ou de 1 (um) procurador em conjunto com 1 (um) Diretor. 

 

27. A constituição de procuradores "ad-negotia" far-se-á por instrumento com prazo de validade 
não superior a 1 (um) ano autorizado expressamente pelo Presidente em conjunto com outros 
dois membros quaisquer da Diretoria. 
 

28. É vedado aos membros da Diretoria, individualmente ou em conjunto, obrigar a Associação 
em negócios estranhos a seus objetivos ou em operações de mero favor. 

 

29.  Para o atendimento normal das atividades da Associação, a diretoria poderá, constituir corpo 
administrativo com os elementos que se fizerem necessários, bem como tomar todas as 
providências para o perfeito funcionamento da Entidade. 
 

30. A Diretoria ou seus parentes conforme relação estabelecida no Código Civil, não fará jus a 
honorários e gratificações pelo desempenho de suas funções, sejam estes de forma direta ou 
indireta. 

 

31. O mandato da Diretoria será de 3 (três) anos, facultada uma única reeleição sucessiva, 
podendo candidatar-se somente após dois mandatos. O prazo de gestão estende-se até o final 
do mês de dezembro do ano em que ocorrer a eleição. 
 

Parágrafo Único: a posse no cargo de Diretor será documentada mediante termo lavrado no 
livro de Atas de Reuniões da Diretoria. 
 

32. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros Efetivos e 3 (três) Suplentes e será 
eleito na mesma Assembléia Geral Ordinária que eleger a Diretoria. 
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Parágrafo 1º: os eleitos escolherão, por voto secreto, quem será o Presidente do Conselho 
Fiscal e, ato seguido, serão empossados pelo Presidente do Conselho Fiscal do exercício 
anterior. 

 

Parágrafo 2º: compete ao Conselho Fiscal a verificação e aprovação das contas, orçamentos  e 
balanços financeiros da Associação. É autônomo e não tem dependência para com a Diretoria. 
 

Parágrafo 3º: o mandato terá a validade de 3 (três) anos. 
 

Parágrafo 4º: para o exercício de suas funções o Conselho poderá utilizar-se das dependências 
e utilizará os recursos da AEXAM. 

 

Parágrafo 5º: as vagas verificadas no Conselho Fiscal serão preenchidas durante o mandato 
pelos Suplentes, na ordem do tempo de filiação à Associação. 
 

Parágrafo 6º: o Conselho Fiscal se reunirá tantas vezes quantas forem necessárias por 
convocação de seu Presidente ou dois de seus membros. Haverá, obrigatoriamente, uma reunião 
entre 20 a 30 dias antes da Assembléia Geral Ordinária, com o fim de examinar as contas, 
rubricar livros e aprovar o movimento financeiro, bem como dar seu parecer sobre o orçamento a 
ser proposto à Assembléia. 
 

Parágrafo 7º: as reuniões se efetivarão mediante convocação com sete dias de antecedência – 
por escrito, e terão o quorum mínimo de dois Conselheiros. 
 

Parágrafo 8º: os membros do Conselho Fiscal ou seus parentes, conforme relação estabelecida 
no Código Civil, não farão jus a honorários ou gratificações pelo desempenho de suas funções, 
sejam estes de forma direta ou indireta. 
 

33. O Conselho Consultivo será constituído pelo Presidente em exercício da AEXAM e por todos 
os seus ex-presidentes, em pleno gozo de seus direitos. 
 

Parágrafo 1º: Compete ao Conselho Consultivo:    
a) analisar o perfil profissional dos profissionais formados pelas escolas mantidas pelo IMT; 
b) analisar as necessidades do mercado em relação ao tipo de profissional solicitado; 
c) analisar o currículo do curso das escolas mantidas pelo IMT; 
d) encaminhar à Diretoria da AEXAM propostas referentes ao ensino nas áreas das escolas 
mantidas pelo IMT; 
e) oferecer à Diretoria da AEXAM propostas e sugestões de interesse da Associação. 
 

Parágrafo 2º: O Conselho Consultivo será presidido por um de seus membros, eleito por seus 
pares, com mandato de dois anos, facultada a reeleição. A eleição deverá ocorrer em reunião 
ordinária a ser realizada até 90 dias após a Assembléia Geral Ordinária que eleger a Diretoria da 
AEXAM. 

 

Parágrafo 3º: O Conselho Consultivo terá um secretário eleito entre seus pares, com mandato 
de dois anos, coincidente com o do Presidente do Conselho, o qual o substituirá em seus 
impedimentos. 
 

Parágrafo 4º: O Conselho Consultivo deverá reunir-se ordinariamente urna vez por ano e 
extraordinariamente sempre que necessário, a juízo de seu Presidente. 
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Parágrafo 5º: Dois terços dos Conselheiros podem requerer ao Presidente do Conselho a 
convocação de reunião extraordinária e, caso este não o faça dentro de 10 (dez) dias, os 
requerentes poderão fazê-la. 
 

Parágrafo 6º: A convocação de reuniões será feita com pelo menos 7 (sete) dias de 
antecedência, com a declaração expressa da ordem do dia, local, data e hora de início e terão 
“quorum” mínimo de um terço do número total de Conselheiros. 
 

Parágrafo 7º: O Secretário lavrará atas das reuniões do Conselho Consultivo em livro próprio. 
 

Parágrafo 8º: As deliberações do Conselho Consultivo serão tomadas por maioria simples, tendo 
o Presidente voto de qualidade. 
 

Parágrafo 9º: Para o exercício de suas funções o Conselho poderá utilizar-se das dependências 
e dos recursos da AEXAM. 
 

Parágrafo 10º: O Conselho Consultivo poderá constituir grupos de trabalho não remunerados 
para assessorá-lo em suas funções estatutárias, sendo possível convidar membros “ad-hoc”, 
associados ou não, desde que com reconhecido saber no tema objeto do grupo de trabalho. 
 

Parágrafo 11º: Os membros do Conselho Consultivo não farão jus a honorários ou gratificações 
pelo desempenho de suas funções, sejam estes de forma direta ou indireta. 
 

CAPÍTULO V     
 

DAS ELEIÇÕES 
 

34. Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal serão escolhidos por eleição direta, da qual 
participam todos os associados da AEXAM na forma artigo 6º e seu parágrafo único e que 
estejam em pleno gozo de seus direitos. 
 

Parágrafo 1º: São elegíveis para quaisquer dos cargos a que faz menção o caput deste artigo os 
associados fundadores e efetivos em pleno gozo de seus direitos. 
 

Parágrafo 2º: O processo eleitoral será supervisionado por uma comissão eleitoral indicada pelo 
Presidente e referendada pela Assembléia Geral. 
 

35. Na realização do processo eleitoral serão seguidas as seguintes etapas: 
a) convocação das eleições pelo Presidente com antecedência prevista no parágrafo 4º do 

artigo 12; 
b) registro dos candidatos até 72 (setenta e duas) horas antes das eleições mediante 

requerimento prévio o encaminhado ao Presidente; 
c) realização do pleito no recinto da Assembléia Geral Ordinária conforme o artigo 13; 
d) identificação do votante; 
e) garantia do sigilo e da inviolabilidade das urnas; 
f) realização da apuração dos votos após o encerramento da votação; 
g) proclamação pelo Presidente dos eleitos por maioria simples dos votos. 

 

Parágrafo único: os candidatos aos cargos da Diretoria farão obrigatoriamente parte de uma só 
chapa, só se votando no candidato a presidente. 
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36. Os candidatos aos cargos do Conselho Fiscal serão escolhidos dentre os candidatos mais 
votados, sendo os três mais votados escolhidos como Efetivos e os outros três seguintes como 
Suplentes.  
 

Parágrafo único: em caso de empate na votação as vagas verificadas no Conselho Fiscal serão 
preenchidas na ordem do tempo de filiação à Associação. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DO PATRIMÔNIO E DO REGIME ECONÔMICO 
 

37. A receita da AEXAM constituir-se-á de recursos proveniente das contribuições, doações, 
subvenções e renda de suas atividades. 
 

Parágrafo 1º: as doações poderão consistir em legados com ou sem encargos. 
 

Parágrafo 2º: dependerá da aprovação do Conselho Fiscal a aceitação das doações oneradas 
de encargos. 
 

38. A vida financeira da Associação será regida pelo orçamento que for aprovado anualmente 
pela Assembléia Geral e a ele se reportará a Diretoria. 
 

Parágrafo 1º: havendo necessidade de revisão orçamentária durante o exercício, a mesma 
deverá ser objetivo de deliberação da mesma assembléia Geral convocada pela Diretoria para 
esse fim. 
 

Parágrafo 2º: A diretoria solicitará aprovação antecipada ao Conselho Fiscal quando pretender 
comprometer valores ou encargos extraordinários, mesmo que os recursos sejam objeto de 
doação e que onerem a associação em valores superiores a 25% (vinte e cinco) do valor total de 
seu orçamento anual. 
 

Parágrafo 3º: A diretoria solicitará aprovação antecipada à Assembléia Geral quando pretender 
comprometer valores ou encargos extraordinários, mesmo que os recursos sejam objeto de 
doação e que onerem a associação em valores superiores a 50% (cinqüenta) do valor total de 
seu orçamento anual. 
 

39. O Conselho Fiscal poderá a qualquer tempo verificar a situação contábil da Associação. 
 

40. O exercício fiscal irá de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A seu término a 
Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras para apreciação da Assembléia Geral 
Ordinária. 
 

Parágrafo 1º:  a Associação poderá elaborar demonstrações financeiras em qualquer época do 
ano. 
 

Parágrafo 2º:  a Diretoria encaminhará trimestralmente balancete da situação financeira ao 
Conselho Fiscal. 
 

Parágrafo 3º: o não encaminhamento de balancete ao Conselho Fiscal por um período superior 
a dois trimestres, ou a rejeição de dois balanços seguidos por este mesmo Conselho, implicará 
na possibilidade de convocação de Assembléia Geral Extraordinária pela maioria dos membros 
do Conselho para substituição da Diretoria.  
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Parágrafo 4º: na existência de superávites líquidos anuais destacar-se-á 20% (vinte por cento) 
para constituição de fundo de reserva. O restante do superávit líquido anual deverá ser aplicado 
no aumento do patrimônio da Associação ou em qualquer outra aplicação autorizada pela 
Assembléia Geral. 
 

Parágrafo 5º: os déficits que se verificarem nos exercícios serão levados à conta do fundo de 
reserva. Persistindo o déficit o mesmo deverá ser levado à provisão orçamentária do exercício 
seguinte para a devida cobertura. 
 

Parágrafo 6º: a aprovação das contas anuais pela Assembléia Geral da plena e final quitação à 
Diretoria de sua gestão econômico - financeira no exercício decorrido. 
 

Parágrafo 7º: a aprovação das contas da Diretoria será de responsabilidade do mesmo 
Conselho Fiscal escolhido na mesma eleição que elegeu a diretoria.    
 

41. No caso de extinção da Associação, o destino de seu patrimônio será deliberado em 
Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para tal fim, de acordo com o artigo 
12, parágrafo 4º. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS. 
 

42. As alterações dos Estatutos somente poderão ocorrer por iniciativa da Diretoria ou de 
associados fundadores e efetivos, em pleno gozo de seus direitos, em número superior a 10% 
(dez por cento) do quadro social,  através de documento especificando as alterações e os 
motivos do pedido, que deverá ser encaminhado à Diretoria. 
 

Parágrafo Único: As alterações estatutárias atenderão o quorum legal previsto no artigo 59º  
parágrafo único da Lei 10.406/02.  

 

43. O Presidente deverá criar, uma Comissão Especial , constituída por três membros, podendo 
nomear quaisquer associados fundadores e efetivos que estejam inscritos há mais de três meses 
no quadro social da AEXAM, até dez dias após o recebimento da solicitação de alteração do 
Estatuto. 
 

Parágrafo 1.º: A Comissão Especial, deverá, até quinze dias após sua constituição enviar carta 
circular a todos os associados fundadores e efetivos, em pleno gozo de seus direitos, contendo, 
se for o caso, proposta de nova  redação, parcial ou integral, incorporando as alterações 
propostas. Os associados fundadores e efetivos, em pleno gozo de seus direitos, poderão, no 
prazo de trinta dias, encaminhar à comissão seus comentários e sugestões sobre as alterações 
propostas. 
 

Parágrafo 2.º: A Comissão Especial, decorrido o prazo reservado à manifestação dos 
associados fundadores e efetivos, deverá encaminhar em cinco dias, a redação final da proposta 
de alteração à Diretoria, que deverá convocar uma Assembléia Geral Extraordinária, na forma do 
artigo 12, para deliberação sobre o assunto. 
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CAPÍTULO VIII –  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

44. Deve ser convocada uma assembléia geral extraordinária especifica e a que compareçam a 
maioria absoluta dos associados, devendo a decisão ser aprovada, no mínimo, por dois terços 
dos presentes, convocada especialmente para os seguintes fins: 

a) A deliberação sobre a extinção da Associação, 
b) Alteração das restrições de reeleição da diretoria e conselho fiscal estabelecidas neste 

estatuto. 
 

CAPÍTULO IX –  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS. 
 

45. O mandato da atual diretoria encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2004. 
 

46. A composição da atual diretoria será mantida até o final de seu mandato, devendo o vice-
presidente atual responder pelas atribuições do diretor secretário. 
 

47. O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
 
São Paulo, 14 de janeiro de 2004. 
 
 
 
 
 
_______________ 
Clovis E. Hegedus 
Presidente 
 
 
 
 
 
__________________ 
Cacilda Brevileri 
OAB/SP 87645 
Advogada 
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