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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E
SINDROME METABÓLICA - ABESO
CNPJ/MF n". 56.562.630/0001-04
Ata de Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 19 de Novembro de 2010
1. Data e horário: 19 de novembro de 2010 às 1O:00h. 2. Local: sede social na Cidade de
São Paulo, Capital, na Rua Mato Grosso, n" 306, Conjunto 1111, Higienópolis,
01239-040. 3. Mesa: Presidente - Dra. Rosana Radominski

CEP

Secretária - Dra. Cláudia

Cozer. 5. Ordem do dia: (a) Adequação do Estatuto Social as novas exigências das
Organizações
convocação

da Sociedade
dos Associados

Civil de Interesse Público.
6. Deliberações

associados presentes, por unanimidade

tomadas

(b) Alteração

na forma de

por unanimidade:

(a) Os

aceitam as novas cláusulas inclusas no Estatuto

Societário, que a qualificam como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público,
como dispõe a Lei 9.790 de 23 de março 1999. b) Os associados presentes aceitam a
alteração do parágrafo lOdo artigo 15, que possibilita o envio aos associados do edital de
convocação da Assembléia Geral também por meio de mensagem eletrônica. (c) Diante das
alterações acima, os associados consolidam o Estatuto Social conforme ANEXO desta ata.
8. Lavratura

e Leitura da Ata: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso.

Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta Ata no livro próprio. Reaberta a sessão, a presente foi lida,
achada conforme, aprovada e por todos os presentes, assinada. 9. Mesa: Dra. Rosana
Radominski, Presidente da Mesa; Dra.

áudia Cozer, Secretária da Mesa. 10. Data: São

Paulo, 19 de Novembro d~391O. 11. C

ue a presente é cópia fiel da Ata lavrada no

livro próprio e a subscrev~

~-,--~~::':"_"~~~lf~~~'_V4J_--,,\.-,,'
Dra. Rosana Radominski
A'=-==-=-~~~~~~~=------' Sônia Regina
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ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
ASSOCIAÇÃO BRASilEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E
SINDROME METABÓLICA - ABESO
CNPJ/MF nO. 56.562.630/0001-04
CAPíTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO
Artigo r. A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E
SINDROME METABÓLICA - ABESO, com expressão fantasia ABESO - podendo ser
usada ou não após sua denominação social - é pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, com autonomia financeira e administrativa, regendo-se pelo presente Estatuto
e pelas normas aplicáveis, fundada em ATA de FUNDAÇÃO, realizada em 14 de agosto
de 1986, registrada no 4° Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob n? 131.098/86 Livro A,
em sessão de 08 de setembro de 1986, de que participaram os Srs. EUGENIO
CHIORBOLI, TROMAS RODRIGUES PORTO DA CRUZ, GIUSEPPE REPETIO,
RENÉ FERNANDES, MARCOS ANTONIO TAMBASCIA, EDGARD DÁ VILA
NICLEWICZ, HUMBERTO CAV ALIERI, ATALICO Z. FLOSI, RENATO T.
FEDERICO, RENATO DI DIO, GERALDO MEDEIROS NETO, ALFREDO
HALPERN e LUIS CESAR PÓVOA.
Artigo r. A ABESO tem sede e foro nesta Cidade de São Paulo Capital do Estado de
São Paulo, da República Federativa do Brasil, na Rua Mato Grosso, n" 306, conjunto
1.711, Higienópolis, CEP: 01239-040, e poderá, por deliberação da Diretoria cuja ata
deverá ser registrada no cartório competente, abrir e fechar filiais, agências e escritório
em qualquer parte do país.
Artigo 3°. A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

§ r. No caso de extinção ou dissolução da ABESO, cuja deliberação deverá contar com
voto de concordância de 2/3 (dois terços) dos membros presentes à Assembléia Geral, ou
nos casos previstos em lei, o seu patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica
qualificada nos termos da Lei n" 9.790 de 23/03/1999, preferencialmente para outra
associação com finalidade de amparo à pesquisa médica e com o mesmo objeto social da
extinta e escolhida pelo Conselho Deliberativo.

§ 2°. Na hipótese da ABESO obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída pela
Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o
período em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido a
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outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialmente
mesmo objetivo social.

que tenha o

CAPíTULO 11- DA FINALIDADE
Artigo 4°. A ABESO tem por frnalidade o aperfeiçoamento do ensino, técnicas e
terapêuticas, especialmente no campo da Obesidade, colaborando no Brasil e no Exterior
com Institutos Educacionais, Universidades, Instituições Públicas, em programas de
desenvolvimento
tecnológicos na área de Medicina, Bio-engenharia, engenharia
hospitalar, técnicas administrativas, operacionais, de pesquisa básica clínica e assistência
médica à comunidade, podendo:
a) manter laboratórios de pesquisas básicas ou clínicas, atendimento a pacientes e
órgãos de natureza correlatas, de cujas atividades resultem, ainda que indiretamente,
proveito de ordem científica, didática ou assistencial;
b) patrocinar
processos;

o desenvolvimento

de novos produtos

e equipamentos,

sistemas

e

c) promover cursos, simpósios e estudos;
d) promover a divulgação de conhecimento através de cursos e a edição de publicações
técnicas e científicas;
e) instituir bolsas de estudo, estágio e auxilio a estudiosos e pesquisadores que possam
contribuir para a consecução dos objetos estatutários; e
f) colaborar com as atividades
estabelecida em convenio.

de ensino

graduado

e pós-graduado,

na forma

§ único - Os serviços de educação ou de saúde a que a ABESO eventualmente se dedique,
serão prestados de forma inteiramente gratuita e com recursos próprios, vedado o seu
condicionamento a qualquer doação, contrapartida ou equivalente.
Artigo 5°. No desenvolvimento de suas atividades, a ABESO observará os princípios da
legalidade, impessoal idade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não
fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

CAPíTULO 11I- DO PATRIMÔNIO
Artigo 6". O patrimônio da ABESO é constituído de~

r,
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a) contribuições dos associados;
b) doações, legados, auxílios,
quaisquer pessoas ou fontes; e

subvenções,

contribuições,

aquisições

advindas

de

c) resultados líquidos provenientes de suas atividades estatutárias.

§ 1°. Caberá ao Conselho Deliberativo a aceitação de doações com encargos.
§ r. Caberá também ao Conselho Deliberativo aprovar previamente,

a alienação de

imóveis.

§ 3°. A inobservância do disposto nos parágrafos precedentes acarretará a nulidade do ato e
os responsáveis ficarão sujeitos às penas da lei.

§ 4°. Os associados especiais pagarão 50% (cinqüenta por cento) da anuidade dos
associados efetivos e fundadores.

§ 5°. Os associados honorários e beneméritos estarão isentos do pagamento da anuidade.
§ 6°. O valor da contribuição será estipulado pela Diretoria com a aprovação do Conselho
Deliberativo, tendo como data base de cobrança o mês de maio de cada ano.
Artigo 7°. Constituem rendimentos ordinários:
a) os provenientes de títulos, ações ou papéis frnanceiros;
b) as rendas próprias dos imóveis que possua;
c) as receitas decorrentes de atividades próprias ou daquelas exercidas em convenio ou
em associação com terceiros;
d) os juros bancários ou outras receitas eventuais;
e) as rendas em seu favor, constituídas por terceiros;
f) os usufrutos instituídos a seu favor;
g) a remuneração que receber por serviços prestados;
h) a receita de vendas de produtos de suas manufaturas e de "royalties" e/ou assistência
técnica decorrente de negociação com terceiros de direitos relativos à propriedade
industrial.; e
i) os rendimentos de atividades relacionadas, direta ou indiretamente,
estatutárias.

às finalidades
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Artigo 8°. Constituem rendimentos extraordinários as subvenções do Poder Público e
quaisquer auxílios de particulares para o desempenho de suas atividades estatutárias.

CAPíTULO IV - DOS ASSOCIADOS
Artigo 9°. São associados da ABESO:
a) Fundadores: associados interessados na pesquisa e estudos sobre a obesidade, que
tenham assinado a ata de fundação desta entidade;
b) Efetivos: todos os médicos que se interessem pela obesidade, demonstrando tal
interesse pela sua participação nas realizações da Associação, e que solicitem e
obtenham sua admissão junto a ABESO;
c) Especiais: profissionais não médicos mas de profissão afins, que tenham interesse em
particular das atividades da Associação, e que solicitem e obtenham sua admissão junto
aABESO;
d) Honorários: médicos ou cientistas nacionais ou estrangeiros, de mérito comprovado
que de qualquer forma, tenham feito jus a tal distinção, observado o disposto no Artigo
10° abaixo; e
e) Beneméritos: aqueles de comprovada idoneidade que, mesmo não exercendo a
medicina ou profissão afim, tenham prestados serviços relevantes à ABESO e sejam
julgados dignos de tal distinção, observado o disposto no Artigo 10° abaixo.
Artigo 10°. A admissão dos associados efetivos e especiais será feita através da Diretoria,
após encaminhamento de Curriculum Vitae e oficio referendado por 02(dois) associados
quites com a ABESO, cabendo à Diretoria da ABESO, deliberar sobre a aprovação
definitiva.

§ único. Os associados sujeitos aos órgãos de classe deverão apresentar no ato da
admissão, uma fotocópia do documento de identidade de suas inscrição do respectivo
Conselho de classe a que pertence a Carteira do respectivo órgão.
Artigo Ir. A admissão de associados Honorários e Beneméritos far-se-á por ato do
Conselho Deliberativo, mediante proposta assinada por pelo menos 20(vinte) associados
ou pela Diretoria.

9

Artigo 12°. Os associados não responderão solidária ou subsidiariamente
pelas
obrigações e deveres assumidos pela Associação, ainda que no exercício de cargos de
direção.

~
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§ 1°. Os associados não serão reembolsados das quotas que realizarem por ocasião da
fundação da Associação e/ou que venham a realizar posteriormente a favor da mesma, na
hipótese de extinção da ABESO.

§ 2°. A demissão do associado poderá ocorrer a qualquer momento, mediante comunicação
escrita e encaminhada à Diretoria por sedex, carta registrada ou protocolada na sede da
ABESO, com 30 (trinta) dias de antecedência.

CAPíTULO V. ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
Artigo 13°. São
Associação:

responsáveis

pela

organização,

atividades

e

administração

da

a) a Assembléia Geral;
b) a Diretoria;
c) o Conselho Deliberativo; e
d) o Conselho FiscaL

(a) Assembléia Geral
Artigo 14°. A Assembléia Geral de associados é o colegiado supremo
qual compete fixar diretrizes gerais para a persecução das frnalidades
decidir sobre a transformação ou extinção da Associação, cabendo-lhe,
membros do Conselho Deliberativo e Fiscal e da Diretoria, nos termos
Código CiviL

da Associação à
da Associação e
ainda, eleger os
do Artigo 59 do

§ único. Comporão a Assembléia Geral com direito a voto, todos os associados
regularmente inscritos no quadro social da Associação e em dia com a anuidade.
Artigo 15°. A Assembléia Geral dos associados acontecerá ordinariamente a cada ano
para aprovação das contas da Associação e a cada dois anos para eleição da Diretoria e do
Conselho Deliberativo e Fiscal, e que deverão ser realizadas por ocasião do Congresso
Brasileiro de Obesidade e da Síndrome Metabólica da ABESO. A assembléia Geral
extraordinária dos associados será, em local a ser determinado pela Diretoria, mediante
convocação do Presidente por solicitação de pelo menos 03(três) membros da Diretoria
ou de 1/5 (um quinto) dos associados em dia com suas anuidades.
~
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§ 1°. O edita! de convocação da Assembléia Geral deverá estar disponibilizado na sede da
Associação com 30 (trinta) dias de antecedência, sendo certo que deverá ser encaminhado
aos associados pelo correio ou por mensagem eletrônica, nos endereços constantes do
cadastro do associado, também com 30 (trinta) dias de antecedência no mínimo, valendo a
data de postagem (se efetuado pelo correio) ou a data do envio da mensagem (se efetuado
eletronicamente).

§ 2°. Do edita! constará o local, o horário, a ordem do dia, bem como aviso de que a
Segunda convocação realizar-se-á trinta (30) minutos após a hora marcada para a Primeira.
Em Primeira convocação, a Assembléia realizar-se-á com 50%( cinqüenta por cento) dos
associados mais um, e, em Segunda convocação com qualquer número de presentes. Em
ambos os casos, as deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes,
observado o disposto no § 4°, deste artigo 14°.

§ 3°. Para destituição de administradores ou para alteração deste Estatuto Social é exigido o
voto concorde de 2/3 (dois terços) dos associados presentes à Assembléia Geral
Extraordinária especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em
primeira convocação, sem a presença de 50% (cinqüenta por cento) mais um dos
associados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.
Artigo 16°. A Diretoria poderá convocar a Assembléia
correspondência, fixando as regras no edita! de convocação.

Geral

para

votar

por

(b) Diretoria
Artigo 17°. A Diretoria é o órgão executivo da Associação cabendo-lhe, principalmente,
executar os objetivos da Associação de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho
Deliberativo e cumprir as decisões tomadas em Assembléia Geral dos associados.
Artigo 18°. A Diretoria será constituída de:
a) Presidente;
b) Vice-presidente;
c) Tesoureiro;
d) 1° Secretário; e
e) 2° Secretário.

'.
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Artigo 19°. Os membros da Diretoria serão eleitos entre os associados efetivos, pela
Assembléia Geral para um mandato de 02( dois) anos, sendo possível a reeleição para
mais um mandato apenas. A Diretoria assumirá o cargo no primeiro dia útil do mês de
janeiro do ano imediatamente subseqüente à eleição.

§ 1°. Os cargos identificados nas alíneas a), b), c) e d), todas do Artigo 18° deste Estatuto
Social, serão preenchidos por associados Fundadores ou Efetivos (Artigo 8°, alíneas a) e b),
respectivamente), sendo certo que o cargo da alínea e) do Artigo 18° poderá ser ocupado
por associado Especial (Artigo 8°, alínea c)).
§ 2°. O Processo Eleitoral iniciar-se-á com a convocação das Eleições seguida do pedido de
registro das chapas concorrentes à Diretoria e ao Conselho Fiscal.

§ 3°. O pedido de registro das chapas para concorrer à Diretoria deverá ocorrer com
(noventa) dias de antecedência da data da eleição no mínimo, mediante requerimento
escrito encaminhado à ABESO.

§ 4°. Havendo inscrição de mais de uma chapa, no caso de um eventual empate quando da
eleição, haverá uma segunda votação, no mesmo dia e local, 01 (uma) hora após o
encerramento da contagem de votos.
Artigo 20°. A Diretoria reunir-se-á ordinária ou extraordinariamente por convocação do
Diretor Presidente ou de 02 (dois) outros diretores, fixando-se o local da reunião, data,
horário e a pauta de deliberações.
.
Artigo 21°. Todos os documentos que resultem em direitos e obrigações para a ABESO,
tais como, contratos, escrituras, cartas, mandatos, instruções, demonstrações financeiras,
declarações, movimentação de contas bancárias, etc., deverão conter a assinatura de 02
(dois) de seus Diretores, sendo um deles obrigatoriamente, o Diretor Presidente ou o
Tesoureiro.
Artigo

2r. Compete

ao Diretor Presidente:

a) representar a ABESO emjuízo ou fora dele;
b) convocar, extraordinariamente,

a Diretoria, presidindo os seus trabalhos;

c) convocar, ordinária e extraordinariamente,

a Assembléia Geral dos Associados;

d) dirigir e supervisionar as atividades da entidade;
e) dirigir os atos necessários à administração
admitindo e dispensando empregados;

\}

da ABESO, organizando seus serviços
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f) apresentar ao Conselho Deliberativo o plano de trabalho e a proposta orçamentária
para cada exercício; e
g) apresentar ao Conselho Deliberativo o relatório anual das atividades, prestação de
contas e o balanço geral, contendo parecer do Conselho Fiscal.
Artigo 23°. Compete aos demais Diretores:
a) substituir, na ordem das alíneas b) a e) do Artigo 17° acima, o Diretor Presidente ou
quem esteja ocupando este cargo, em suas faltas e impedimentos;
b) arrecadar as rendas e providenciar o pagamento de despesas;
c) dirigir e fiscalizar a contabilidade;
d) preparar a as prestações de contas e o balanço geral;
e) preparar a proposta orçamentária;
f) ter sob a sua guarda os livros fiscais e de Atas;
g) redigir as atas de reunião da Diretoria;
h) ter sob sua guarda livros e arquivos secretariais;
i) ocupa-se de toda a correspondência; e
j) preparar os relatório de atividades e o plano de trabalho a serem apreciados pela
Diretoria e encaminha-los, através do Diretor Presidente, ao Conselho Deliberativo.

§ único. Caberá ao Diretor Presidente determinar a cada um dos Diretores as funções
específicas na administração da ABESO a que estão sujeitos.

(e) Conselho Deliberativo

°

Artigo 24°.
Conselho Deliberativo é o órgão deliberativo da ABESO, cabendo-lhe
traçar as diretrizes fundamentais da Associação e deliberar segundo os termos deste
Estatuto, sendo constituído por 7 (sete) membros. As decisões do Conselho Deliberativo
serão tomadas por maioria simples de votos dos conselheiros presentes à reunião.
Artigo 25°. Seis membros do Conselho Deliberativo eleitos entre os associados efetivos
pela Assembléia Geral de Associados terão mandatos de 04 (quatro) anos.
outro
membro do Conselho Deliberativo será o último Presidente da ABESO, sendo certo que
seu mandato terá prazo de 02 (dois) anos.

°
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§ 1°. Em caso de reeleição do Presidente ou caso este não aceite o cargo no Conselho
Deliberativo, permanecerá no Conselho o Presidente da ABESO imediatamente anterior.
§ 2°. O Processo Eleitoral do Conselho Deliberativo iniciar-se-á com a convocação das
Eleições seguida do pedido de inscrição dos candidatos ao referido Conselho.
§ 3°. Os pedidos de registro dos candidatos ao Conselho Deliberativo deverão ocorrer
com 90 (noventa) dias de antecedência da data da eleição no mínimo, mediante
requerimento escrito encaminhado à ABESO.

§ 4°. O membro do Conselho Deliberativo que não comparecer a 02 (duas) reuniões
consecutivas ou a 04( quatro) alternadas poderá ser destituído pelo Conselho Deliberativo.
Artigo 26°. O Presidente do Conselho Deliberativo será sempre o Diretor Presidente do
exercício anterior ou quem ocupe o seu cargo, observado o disposto no § lOdo Artigo 240
deste Estatuto.
Artigo 27°. Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:
a) convocar o Conselho Deliberativo ordinária e extraordinariamente;
b) dirigir os trabalhos, exercendo, em suas deliberações, o direito de voto de qualidade;
e
c) fixar as diretrizes e metas para a Diretoria.
Artigo 28°. O Conselho reunir-se-á quando convocado pelo seu Presidente
Diretor Presidente da ABESO ou por 1/3 (um terço) de seus associados.

ou pelo

§ r. O Conselho reunir-se-á com a presença mínima de 4 (quatro) membros, cujas
deliberações serão tomadas por maioria de votos.
§ 2°. Exige-se quorum de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Deliberativo para
deliberação das seguintes matérias:
a) aprovação da alienação de imóveis e aceitação de doação com encargos; e
b) aprovação de contas da Diretoria.
~
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(d) Conselho Fiscal
Artigo 29°. O Conselho Fiscal será eleito juntamente com a Diretoria, devendo seus
membros serem associados da ABESO, desde que tenham reconhecido saber técnico.
Serão 03(três) membros efetivos do Conselho Fiscal e 02 (dois) os suplentes.
Artigo 30°. Compete ao Conselho Fiscal:
a) Opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da ABESO;
b) Examinar e emitir parecer sobre as contas, Balanço e Demonstração de Resultados da
ABESO; e
c) emitir parecer quando, solicitado pela Diretoria, sobre previsão orçamentária.

CAPíTULO VI. DAS REUNiÕES CIENTíFICAS
Artigo 31°. A ABESO promoverá uma reunião bienal caindo sempre nos anos ímpares,
de caráter científico-social, com denominação a ser fixada pela Diretoria.
Artigo 32°. O local, o Presidente e o percentual da ABESO nos lucros ou prejuízos da
realização do Congresso Brasileiro de Obesidade ou Síndrome Metabólica da ABESO,
serão escolhidos e fixados pela Diretoria e pelo Conselho Deliberativo com, pelo menos,
04 (quatro) meses de antecedência de sua realização, cabendo ao Presidente do evento sua
responsabilidade científica e frnanceira.

CAPíTULO VII - DEVERES E PENALIDADES
Artigo 33°. São deveres dos associados:
a) respeitar, executar e fazer executar as disposições dos estatutos;
b) pagar pontualmente à anuidade, de acordo com as instruções da tesouraria;
c) cooperar para o bom nome e êxito das atividades da Associação;
d) respeitar as resoluções
Deliberativo; e

deliberadas

pela

Assembléia

Geral

e pelo

e) desempenhar os cargos e funções para as quais tenham sidos eleitos .. ~

Conselho

r:
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Artigo 34°. As penalidades obedecerão à natureza e gravidade da infração e serão as
seguintes: advertências, censura privada, censura pública, suspensão e desligamento.
Artigo 35°. Os associados será punidos:
a) por conduta em desacordo com este Estatuto;
b) por terem sido condenados
indecorosos;

por crimes infamantes

ou por atos profissionais

c) por conduta em desacordo com o código de Ética Médica, desde que não conflitante
com o código de Ética da categoria a que o associado pertence;
d) por desprestigiarem a ABESO;
e) por faltarem ao pagamento de duas anuidades; e
f) por conduta em desacordo com as diretrizes da ABESO.
Artigo 36°. A Diretoria ou qualquer associado da ABESO poderá solicitar, através de
requerimento, abertura de inquérito para a apuração de possível má-conduta ou
irregularidades de qualquer associado.
Artigo 37°. A Diretoria encaminhará o requerimento ao Conselho Deliberativo, o qual
promoverá inquérito e decidirá sobre a culpabilidade e penalidade a ser aplicada.
§ 1°. Quando se tratar de violação do Código de ética Médica, o processo deverá ser
remetido pela Diretoria ao Conselho Regional de Medicina respectivo.

§ 2°. Quando tratar-se de associado Especial, o processo deverá ser remetido pela
Diretoria ao Conselho a que o associado faz parte.

CAPíTULO VIII. DO EXERCíCIO FINANCEIRO
Artigo 38°. O exercício financeiro coincidirá com o ano civiL
Artigo 39°. Os resultados líquidos provenientes das atividades da ABESO em cada
exercício, parte será lançada em seu futuro patrimônio e parte será utilizada para
manutenção das atividades, no exercício seguin1e~
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CAPíTULO IX. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
Artigo 40°. Dada a natureza da ABESO de finalidade não lucrativa, não serão
distribuídos entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, que serão aplicados integralmente na consecução do seu objetivo social.
Artigo 41°. O exercício das funções da Diretoria e Conselho Deliberativo
remunerado a qualquer título.

não será

Artigo 42°. Há a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade,
que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestem serviços
específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na
região correspondente a sua área de atuação.
Artigo 43°. Os associados, Diretores e Conselheiros, declaram de forma individual que
não exercem cargo, emprego ou função pública, junto aos órgãos do Poder Público,
conforme dispõe o artigo 4° da Lei 9.790/99.
Artigo 44°. A prestação de contas da ABESO observará no mínimo:
a) os princípios
Contabilidade;

fundamentais

de

contabilidade

e

as Normas

Brasileiras

de

b) a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao
relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as
certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para
o exame de qualquer cidadão;
c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o
caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme
previsto em regulamento; e
d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será
feita, conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal.
Artigo 45°. A ABESO adotará práticas de gestão administrativas, necessárias e
suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de beneficios ou
vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisóri~
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