
 
 
 

ESTATUTO CONSOLIDADO DA CONVIVÊNCIA INTERNACIONAL DE JOVENS – 
SÃO PAULO – CISV SÃO PAULO 

CNPJ: 71.728.778/0001-60 
Em consonância com as disposições das leis nsº. 10.406/2002 e 11.127/2005 

 
 
Art. 1º A associação girará sob a denominação CONVIVÊNCIA INTERNACIONAL DE 
JOVENS – SÃO PAULO – CISV São Paulo, doravante designada CISV- São Paulo. É 
uma associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Fidalga, 154, conjunto nº 1, 
com prazo indeterminado. 
 
Art. 2º. É objetivo do CISV-São Paulo educar e inspirar ações para um mundo mais 
justo e pacífico. 
 

Art. 3º. Para a realização dos objetivos do CISV-São Paulo, a associação deverá: 

a) criar entre as crianças e jovens o conhecimento e a compreensão dos modos e 
costumes dos diferentes povos do mundo e de sua semelhança básica enquanto seres 
humanos, através de encontros em reuniões internacionais e nacionais; 
b) organizar encontros de crianças a partir dos 10 (dez) anos de idade dos mais 
diversos países do mundo, organizando acampamentos planejados de acordo com 
reconhecidos princípios educacionais; 
c) encorajar crianças e jovens, após sua experiência inicial com o CISV-São Paulo, a 
continuar o contato entre eles, por intermédio da correspondência, visitas e 
intercâmbio, acampamento de debates e outras formas semelhantes; 
d) exercer as atividades de acordo com a orientação e o programa do CISV-São 
Paulo; 
e) cooperar com outras organizações que tenham objetivos semelhantes; 
f) seguir as normas e filosofias do CISV-Internacional e CISV Brasil.  
 
Art. 4º. DAS FINANCAS – O patrimônio do CISV-São Paulo será constituído e 
mantido por: 
 
a) valores das contribuições dos associados; 
b) doações que receber; 
c) produto de eventuais rendas que venham a receber, inclusive quaisquer valores 
arrecadados através da realização de festas e outros eventos, revenda de produtos 
com a marca CISV comercializados nos eventos e acampamentos, desde que 
revertidos totalmente em benefício da associação; 
d) produto de contribuição de cada participante de programa. 
 
§ 1º. É vedado o uso de rendas do CISV-São Paulo para fins alheios às finalidades 
sociais. 
 
§ 2º. A administração dos fundos patrimoniais da associação será feita pelo Tesoureiro 
e pelo Presidente, de acordo com os orçamentos apresentados à Diretoria e 
aprovados pela assembléia geral. 
 
§ 3º. A movimentação financeira será realizada mediante 2 (duas) assinaturas, sendo, 
a primeira, obrigatoriamente do Presidente ou do Tesoureiro e, a segunda, de um dos 
diretores ou por qualquer outro autorizado para este fim específico, podendo ser 
associado ou funcionário que possua procuração com poderes específicos.  



 
 
§ 4º. A constituição de procuradores com poderes específicos para assinar cheques e 
representar a associação perante instituições financeiras deverá ser outorgada pelo 
Presidente, após a aprovação da Diretoria. 
 
§ 5º. O Tesoureiro apresentará as contas na reunião anual e um profissional habilitado 
elaborará o balanço financeiro. Após devida aprovação da Diretoria, o balanço anual 
será submetido para deliberação e aprovação da ssembléia geral.  
 
Art. 5º. DO FUNDO DE RESERVA – O CISV-São Paulo mantém um fundo de reserva 
para situações excepcionais e será mantido da seguinte forma: 
 
I. anualmente o Tesoureiro aplicará em fundo de investimento específico destinado, 
única e exclusivamente, para a composição do fundo de reserva, o mínimo de 2% 
(dois por cento) de todas as receitas do CISV-São Paulo. 
 
II. doações de associados com destinação exclusiva para compor o fundo de reserva; 
 
Parágrafo único: A utilização do fundo de reserva dependerá da deliberação de 2/3 da 
Diretoria, em reunião convocada para o fim exclusivo de aprovar a utilização dos 
recursos financeiros, e será autorizado somente em uma das seguintes hipóteses: 
 
a) responsabilidade civil por quaisquer danos ocorridos em eventos organizados pelo 
CISV-São Paulo; 
b) aquisição de bem cujo interesse seja fundamental para o desenvolvimento da 
associação e cumprimento de suas finalidades sociais; 
c) despesas imprescindíveis, cujo não pagamento possa comprometer a boa 
administração da associação; 
d) investimento em projetos sociais/educativos e/ou outros, em parcerias com outras 
Organizações Não Governamentais, que tenham princípios parecidos com o CISV São 
Paulo, e que sejam previamente aprovados pela Diretoria Executiva, mediante 
apresentação de plano de ação. 
 
Art. 6º. São associados do CISV-São Paulo: 
 
a) associados individuais – pessoas físicas interessadas com os objetivos dos CISV-
São Paulo, que contribuam anualmente com a quantia fixada pela Diretoria e que se 
submetam às regras definidas neste estatuto; 
b) associados familiares – famílias que cumpram os requisitos do inciso anterior. 
 
§ 1º. A admissão dos associados se dará por aprovação da Diretoria, havendo 
possibilidade de seis diretores recusarem o pedido de admissão inicial ou excluirem 
um associado por atos incompatíveis com os objetivos da associação, tais como: 
 
a) grave violação às disposições do Estatuto; 
b) difamar a associação, seus membros, associados ou objetivos; 
c) atividades que contrariem as decisões das assembleias; 
d) prática de atos ilícitos; 
e) causar qualquer tipo de problema que venha a gerar uma advertência do CISV-
Brasil ou do Internacional; 
f) desrespeitar as normas e condutas gerais do CISV. 
 
§ 2º. No caso de exclusão, cabe recurso à Assembléia Geral no prazo de 10 (dez) dias 
contados a partir da decisão da Diretoria.  



 
 
 
§ 3º. É direito do associado demitir-se quando julgar necessário, protocolando junto à 
secretaria da associação o seu pedido de demissão. 
 
Art. 7º. São direitos e deveres dos associados do CISV-São Paulo: 
 
a) trazer suas dúvidas e sugestões à Diretoria, por escrito, através da secretaria; 
b) usufruir os benefícios oferecidos pela associação, bem como receber as 
publicações da secretaria, sempre que estiverem disponíveis; 
c) votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria, na forma prevista neste 
estatuto; 
d) é dever do associado pagar anualmente as contribuições estabelecidas pela 
Diretoria. 
 
Parágrafo único: Um associado em atraso por dois anos será automaticamente 
excluído do quadro social. 
 
Art. 8º. DA ASSEMBLEIA GERAL – A assembleia geral é o órgão máximo e soberano 
da associação, da qual poderão participar todos os associados. Reunir-se-á ordinária 
ou extraordináriamente, convocada pela Diretoria, com antecedência de 30 (trinta) dias 
mediante prévia convocação por carta ou e-mail enviados para todos os associados, 
garantido a um quinto dos associados o direito de promovê-la, tendo as seguintes 
prerrogativas: 
 
a) deliberar sobre as contas e o balanço anual da Diretoria; 
b) deliberar, anualmente, sobre o plano de trabalho e o orçamento para o ano 
seguinte;  
c) eleger os membros da Diretoria a cada 03 (três) anos; 
d) destituir a Diretoria, em caso do não cumprimento dos deveres previstos no art. 11 
ou dos objetivos do CISV-São Paulo, previstos nos arts. 2º e 3º deste estatuto; 
e) deliberar, em última instância, sobre quaisquer assuntos de interesse social, bem 
como sobre os casos omissos no presente estatuto; 
f) alterar, no todo ou em parte, o presente estatuto social; 
g) deliberar quanto à compra e venda de imóveis da associação; 
h) deliberar quanto à dissolução da associação. 
 
§ 1º. A assembleia geral ordinária será reunida anualmente, no primeiro semestre, 
para exame das contas e do balanço anual da Diretoria do exercício. 
 
§ 2º. A assembleia geral extraordinária será reunida para deliberar sobre os demais 
itens previstos nas alíneas “d”a “h” deste artigo. 
 
§ 3º. A assembleia geral será instaurada com a metade dos associados contrinuintes, 
em primeira convocação. Se não for atingido tal quorum, em segunda convocação, 
após 30 minutos, será necessário o quorum de 20 (vinte) associados contribuintes, 
pessoalmente. Se tal quorum não for atingido a reunião será suspensa e remarcada, 
no mínimo 30 (trinta) dias após, de acordo com esta mesma norma. 
 
§ 4º. Quando a assembleia geral for convocada pelos associados, deverá o Presidente 
convocá-la no prazo de 3 (três) dias, contados da data de entrega do requerimento, 
que deverá ser encaminhado ao Presidente através de notificação extrajudicial. Se o 
Presidente não convocar a assembléia, aqueles que deliberam por sua realização, 
farão a convocação.  



 
 
 
§ 5º. Poderão votar todos os associados contribuintes e as deliberações da 
assembleia geral serão tomadas por maioria simples dos presentes. 
§ 6º. Será́ nomeado um Comitê Eleitoral assim que a assembleia geral for convocada 
para a eleição de uma nova Diretoria, que ficará encarregado de dar cumprimento aos 
procedimentos relativos ao processo eleitoral. 
 
Art. 9º. DA DIRETORIA – A Diretoria será eleita pela assembleia geral para um 
mandato de 3 (três) anos, sendo composta por, no mínimo, 05 (cinco) membros, e no 
máximo 8 (oito) membros, tendo 2 cargos obrigatórios (Presidente e Risk Manager). O 
restante dos cargos de diretores, inclusive Tesoureiro, terão suas funções 
determinadas pelo presidente, de acordo com as necessidades do CISV São Paulo. 
Além destes membros, fará parte da Diretoria um Representante do Grupo de Jovens 
(denominados Junior Branch), eleito anualmente pelo próprio Junior Branch de acordo 
com método aprovado pela Diretoria. Todos os membros têm direito a voto e, em caso 
de empate, o desempate será feito pelo voto do presidente. 
 
§ 1º. O Presidente não poderá ser eleito por mais de 2 (dois) períodos consecutivos. 
 
§ 2º. A administração da associação compete ao Presidente, cabendo-lhe representar 
a entidade ativa ou passivamente, em Juízo ou fora dele, convocar e dirigir as 
assembleias gerais dos associados e presidir as reuniões da Diretoria, podendo 
delegar poderes e constituir procuradores para fins específicos. A outorga de 
procuração depende de aprovação da Diretoria. 
 
§ 3º. A responsabilidade do CISV-São Paulo, perante terceiros, somente será válida 
com a assinatura conjunta de um dos Diretores e, obrigatoriamente, a do Presidente. 
 
§ 4º. Qualquer membro da Diretoria poderá renunciar, a qualquer tempo sua função na 
associação, sendo necessário o envio de carta endereçada ao Presidente, devendo 
ser protocolada junto à secretaria do CISV-São Paulo. 
 
Art. 10º. DAS REUNIÕES DE DIRETORIA – A Diretoria reunir-se-á no mínimo 4 
(quatro) vezes por ano, sendo possível haver reuniões adicionais por determinação do 
Presidente ou da maioria simples da Diretoria. 
 
§ 1º. O quorum necessário para as reuniões de Diretoria será a maioria simples de 
membros, pessoalmente presentes no local da reunião, e as deliberações serão 
aprovadas, da mesma forma, pela maioria simples dos presentes. 
 
Art. 11º. DOS DEVERES DA DIRETORIA – a Diretoria deverá: 
 
I. dirigir a associação, de acordo com o presente estatuto, e administrar o patrimônio 
social; 
 
II. aprovar os relatórios anuais de todos os comitês; 
 
III. aprovar o balanço financeiro do ano corrente e o orçamento para o próximo ano, 
conforme apresentado pelo Tesoureiro; 
 
IV. aprovar as atividades que serão realizadas pelo CISV-São Paulo no exercício 
posterior; 
  



 
 
 
V. cumprir e fazer com que seja cumprido o estatuto do CISV-São Paulo entre seus 
associados; 
 
VI. pagar pontualmente todas as contribuições a que estiver sujeita; 
 
VII. colaborar com as atividades do CISV-São Paulo fornecendo-lhe dados e 
informações que lhe sejam solicitados; 
 
VIII. admitir pedido de inscrição de associados; 
 
IX. acatar pedido de demissão voluntária de associados; 
 
X. elaborar todas as atas de quaisquer reuniões de Diretoria e assembleias.  
 
Art. 12º. DA REPRESENTAÇÃO NACIONAL – O CISV-São Paulo será representado 
perante o CISV-Brasil por 01 (um) Representante do Chapter, indicado pela Diretoria 
do CISV-São Paulo entre os associados maiores de 18 anos do CISV-São Paulo. 
 
I. o Representante do Chapter deverá trabalhar conjuntamente com a Diretoria do 
CISV-São Paulo para atingir as finalidades sociais. 
 
Art. 13º. DO EXERCÍCIO SOCIAL – O exercício social coincidirá com o ano civil. 
Terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as 
demonstrações financeiras da entidade, de conformidade com as disposições legais. 
 
Art. 14º. DA RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS – Os associados, mesmo que 
investidos na condição de membros da Diretoria, não respondem nem mesmo 
subsidiariamente, pelos encargos e obrigações sociais da associação. 
 
Parágrafo único: A Diretoria da CISV-São Paulo não é financeiramente responsável 
por eventual ação de responsabilidade civil decorrente de possíveis acidentes, 
doenças ou qualquer intercorrência que possa oorrer e não arcará com quaisquer 
custas processuais ou indenizações, tendo em vista que o trabalho desenvolvido pela 
Diretoria é de caráter voluntário, sem fins lucrativos, e não há arrecadação de fundos 
para esta finalidade. 
 
Art. 15º. DA COMPRA E VENDA – Os bens imóveis poderão ser alienados, mediante 
prévia autorização de assembleia geral extraordinária, especialmente convocada para 
este fim, devendo o valor apurado ser integralmente aplicado no desenvolvimento das 
atividades sociais ou no aumento do patrimônio social da associação. Adotará os 
mesmos procedimentos para a compra de imóveis. 
 
Parágrafo único: Os bens móveis da associação poderão ser alienados mediante 
deliberação da Diretoria, sendo necessário que o valor apurado seja integralmente 
aplicado no desenvolvimento das atividades sociais ou no aumento do patrimônio da 
associação. 
 
Art. 16º. DA REFORMA ESTATUTÁRIA – O presente estatuto poderá ser reformado 
no tocante à administração, no todo ou em parte, a qualquer tempo, por deliberação 
da assembleia geral extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta 
de associados quites com suas obrigações sociais, por maioria de 2/3 dos presentes, 
nos termos da Lei.  



 
 
 
Art. 17º. DOS LUCROS E DA REMUNERAÇÃO – A entidade não distribuirá lucros, 
dividendos ou pagará qualquer outra remuneração a seus associados e Diretores. 
 
Art. 18º. DAS VACÂNCIAS – Os casos de vacâncias serão resolvidos da seguinte 
forma: 
 
I. havendo vacância no cargo de Presidente, a Diretoria definirá um de seus outros 
membros para assumir o cargo; 
II. havendo vacância em outros cargos, a Diretoria determinará um de seus outros 
membros para acumular as funções ou, se necessário, definirá um membro da 
associação que assumirá com os mesmos direitos e deveres. 
 
Art. 19º. DA DISSOLUÇÃO – A associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, 
uma vez constatada a impossibilidade de sua sobrevivência, face à impossibilidade da 
manutenção de seus objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades 
estatutárias ou, ainda, por carência de recursos financeirose humanos, mediante 
deliberação de assembleia geral extraordinária, especialmente convodada para este 
fim. 
 
Parágrafo único: No caso de dissolução do CISV-São Paulo, a Diretoria deverá liquidar 
todas as contas em aberto, e o patrimônio remanescente será transferido à entidades 
com finalidades idênticas ou semelhantes, após decisão da assembleia geral com voto 
de 2/3 dos presentes. 
 
 

São Paulo, 06 de março de 2017. 
 
 
 
 

______________________________ _____________________________ 

Luciana Allegro Baptista Clauss Auxiliadora Libanio Rocha Santos 

Presidente Secretária 

 
 
 
 
 

______________________________ 

Celio Gabriel Fernandes da Silva 

Advogado 
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