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INSTITUTO HORAS DA VIDA 

CNPJ/ME nº 19.030.412/0001-00 

 

      ILMO SR. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO/SP.  

 

 

 

 

Elisangela Torres de Araújo Tolosa, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de 

Identidade RG nº 25.067.839-1 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 190.693.078-39, e-mail 

elisangela.tolosa@horasdavida.org.br, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Rua Professor Miguel Russiano, nº 295, apto. 6, Vila Aricanduva, CEP 03502-030, 

representante do INSTITUTO HORAS DA VIDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 19.030.412/0001-00, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Rua Ferreira de Araújo, nº 22, conj. 98, Pinheiros, CEP 05428-000, vem requerer, nos termos 

do art. 121 da Lei nº 6.015/73, e da Lei nº 10.406/02, o registro do instrumento em anexo, 

juntando 01 (uma) via de igual teor e forma. 

 

Termos em que,  

pede deferimento. 

 

São Paulo/SP, 31 de janeiro de 2022. 

 

 

_________________________ 

Elisangela Torres de Araújo Tolosa  

Diretora Presidente 

ELISANGELA TORRES 
DE ARAUJO 
TOLOSA:19069307839

Assinado de forma digital por 
ELISANGELA TORRES DE ARAUJO 
TOLOSA:19069307839 
Dados: 2022.01.31 09:44:03 -03'00'
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 
INSTITUTO HORAS DA VIDA 

CNPJ/ME nº 19.030.412/0001-00 
 
Data, hora e local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de 2021, às 10h00 (dez) horas, os 
associados se reuniram por vídeo conferência, utilizando o aplicativo Google Meet, nos termos do 
artigo 14, parágrafo primeiro do Estatuto Social, por meio do endereço de acesso: 
meet.google.com/axz-ybmd-mrp 
 
Convocação: A presente Assembleia Geral Extraordinária foi convocada nos termos do artigos 13 e 
14 do Estatuto Social, conforme Edital de Convocação datado 03 de dezembro de 2021, anexo a esta 
Ata.  
 
Presença: Estiveram presentes os associados que assinam esta ata, compondo o quórum exigido pelo 
Estatuto Social do Instituto para a realização da Assembleia, nos termos do artigo 14, parágrafo 
primeiro. 
 
Mesa: A presente Assembleia foi presidida pela Diretora Presidente do Instituto, a Sra. Elisangela 
Torres de Araújo Tolosa, o qual convidou a mim, Rubem Ariano Crespo Neto, para secretariá-la, nos 
termos do artigo 15, parágrafo segundo, do Estatuto Social. 
 
Ordem do dia: o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos e deu ciência aos presentes sobre as 
matérias constantes da ordem do dia desta reunião, a saber: (i) alteração do Estatuto Social do 
Instituto e sua consolidação, conforme o artigo 15, alínea “g” do Estatuto Social; e (ii) outros assuntos 
de interesse do Instituto. 
 
Deliberações: Instalada a Assembleia Geral, os Srs. Associados examinaram as matérias indicadas na 
Ordem do Dia e deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: 
 

(i) Aprovaram a alteração do Estatuto Social do Instituto, nos termos do artigo 15, alínea 
“g” do Estatuto Social, visando adequá-lo aos atuais objetivos sociais do Instituto, à Lei 
n° 13.019/2013, tida como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, 
bem como ajustar as disposições sobre seu funcionamento e realizar aprimoramentos 
em geral. O Estatuto Social, devidamente alterado e consolidado, encontra-se Anexo a 
esta ata. 

 
1. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta 
ata, em forma de sumário, lida, achada conforme e assinada pelo Presidente e Secretário da reunião 
e pelos Associados presentes:  
 

São Paulo/SP, 23 de dezembro de 2021. 
 
 

___________________________ 
Elisangela Torres de Araújo Tolosa 

Presidente da reunião 

   ______________________________ 
           Rubem Ariano Crespo Neto 
                 Secretário da reunião  

  
 
Advogada Responsável: 

______________________________ 
Erika Spalding 
OAB/SP nº 184.964 
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LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO HORAS DA VIDA, 
OCORRIDA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 10H00MIN (DEZ) HORAS, REALIZADA POR VÍDEO 
CONFERÊNCIA, UTILIZANDO O APLICATIVO GOOGLE MEET, POR MEIO DO ENDEREÇO DE ACESSO: 
meet.google.com/axz-ybmd-mrp 
 

ASSOCIADO ASSINATURA 

Rubem Ariano Crespo Neto 
 (Associado Fundador) 

 

Milena de Noronha Ariano Moratelli 
(Associada Efetiva) 

 

Mariella de Noronha Ariano Mesquita 
(Associada Efetiva) 
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Assinaturas

Elisângela Torres de Araújo Tolosa

CPF: 190.693.078-39

Assinou como representante legal em 23 dez 2021 às 17:12:38

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Rubem Ariano Crespo Neto

CPF: 258.124.958-74

Assinou como parte em 23 dez 2021 às 16:56:05

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

MILENA DE NORONHA ARIANO MORATELLI

CPF: 272.841.548-02

Assinou como parte em 23 dez 2021 às 17:59:21

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

MARIELLA DE NORONHA ARIANO MESQUITA

CPF: 286.188.778-83

Assinou como parte em 23 dez 2021 às 16:41:27

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Erika Spalding

CPF: 188.129.088-37

Assinou em 23 dez 2021 às 19:19:30

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

23 dez 2021, 16:05:50 Operador com email financeiro@horasdavida.com.br na Conta 51a49086-c019-4333-b6a3-

de41a1ad9182 criou este documento número 58a2c895-742d-40db-ae76-2dd7a26deafd. Data

limite para assinatura do documento: 22 de janeiro de 2022 (15:58). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 23 de dezembro de 2021. Versão v1.6.0.
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23 dez 2021, 16:05:51 Operador com email financeiro@horasdavida.com.br na Conta 51a49086-c019-4333-b6a3-

de41a1ad9182 adicionou à Lista de Assinatura:

elisangela.tolosa@horasdavida.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos

de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados

pelo Operador para validação do signatário: nome completo Elisângela Torres de Araújo Tolosa

e CPF 190.693.078-39.

23 dez 2021, 16:05:51 Operador com email financeiro@horasdavida.com.br na Conta 51a49086-c019-4333-b6a3-

de41a1ad9182 adicionou à Lista de Assinatura:

rubem.ariano@gmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Rubem Ariano Crespo Neto e CPF 258.124.958-74.

23 dez 2021, 16:05:51 Operador com email financeiro@horasdavida.com.br na Conta 51a49086-c019-4333-b6a3-

de41a1ad9182 adicionou à Lista de Assinatura:

milenamoratelli@gmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo MILENA DE NORONHA ARIANO MORATELLI e CPF 272.841.548-02.

23 dez 2021, 16:05:51 Operador com email financeiro@horasdavida.com.br na Conta 51a49086-c019-4333-b6a3-

de41a1ad9182 adicionou à Lista de Assinatura:

mariella.mesquita@gmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo MARIELLA DE NORONHA ARIANO MESQUITA e CPF

286.188.778-83.

23 dez 2021, 16:05:51 Operador com email financeiro@horasdavida.com.br na Conta 51a49086-c019-4333-b6a3-

de41a1ad9182 adicionou à Lista de Assinatura:

erika@spaldingsertori.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Erika Spalding e CPF 188.129.088-37.

23 dez 2021, 16:41:27 MARIELLA DE NORONHA ARIANO MESQUITA assinou como parte. Pontos de autenticação: email

mariella.mesquita@gmail.com (via token). CPF informado: 286.188.778-83. IP: 152.250.174.4.

Componente de assinatura versão 1.184.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 dez 2021, 16:56:05 Rubem Ariano Crespo Neto assinou como parte. Pontos de autenticação: email

rubem.ariano@gmail.com (via token). CPF informado: 258.124.958-74. IP: 179.99.252.24.

Componente de assinatura versão 1.184.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 dez 2021, 17:12:38 Elisângela Torres de Araújo Tolosa assinou como representante legal. Pontos de autenticação:

email elisangela.tolosa@horasdavida.com.br (via token). CPF informado: 190.693.078-39. IP:

191.9.32.55. Componente de assinatura versão 1.184.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

23 dez 2021, 17:59:21 MILENA DE NORONHA ARIANO MORATELLI assinou como parte. Pontos de autenticação: email

milenamoratelli@gmail.com (via token). CPF informado: 272.841.548-02. IP: 189.127.212.238.

Componente de assinatura versão 1.184.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 dez 2021, 19:19:30 Erika Spalding assinou. Pontos de autenticação: email erika@spaldingsertori.com.br (via token).

CPF informado: 188.129.088-37. IP: 187.26.68.82. Componente de assinatura versão 1.185.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 dez 2021, 19:19:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

58a2c895-742d-40db-ae76-2dd7a26deafd.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 23 de dezembro de 2021. Versão v1.6.0.
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ESTATUTO SOCIAL  

DO 

INSTITUTO HORAS DA VIDA 

CNPJ Nº 19.030.412/0001-00 

3º RCPJ 660918/2013 

 

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, DA DURAÇÃO, DA SEDE E DOS   OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O "INSTITUTO HORAS DA VIDA" é uma pessoa jurídica de direito privado constituída 

sob a forma de associação, sem fins lucrativos, econômicos ou político-partidários, com duração 

por tempo indeterminado e sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira 

de Araújo, nº 221, conjunto 98, Pinheiros, CEP 05428-000, cujos atos serão regidos pelo disposto 

neste Estatuto e pela legislação em vigor. 

 

Parágrafo único. O INSTITUTO HORAS DA VIDA poderá instituir, manter, transferir ou 

encerrar dependências, representações ou filiais, nos termos deste Estatuto Social. 

 

Art. 2º.  O INSTITUTO HORAS DA VIDA tem por finalidades promover a assistência a social, a 

saúde, a defesa e garantia de direitos, o voluntariado, a cultura, a educação, o desporto, a 

inclusão social, a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros 

valores universais, os direitos de crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com 

deficiência, em especial propiciando que profissionais e empresas da área da saúde atendam 

e orientem, de forma voluntária e gratuita, pessoas em situação de vulnerabilidade social e 

outros beneficiários que necessitarem de atendimento, colocando à disposição da população 

em geral ações em caráter complementar às atividades do Estado. 

 

Parágrafo Primeiro. Na área da saúde, o INSTITUTO HORAS DA VIDA (i) viabilizará o 

oferecimento de consultas, atendimentos, enfermagem, procedimentos e exames gratuitos 

na área de saúde, exceto para casos de urgência ou emergência, através da aproximação de 

médicos e profissionais de saúde voluntários, clínicas médicas e laboratórios de análises e 

exames, previamente cadastrados junto ao INSTITUTO HORAS DA VIDA, a pacientes em 

situação de vulnerabilidade social, participantes de instituições e ou órgãos públicos 

previamente cadastradas junto ao INSTITUTO HORAS DA VIDA; (ii) executará atividades de 

promoção, prevenção e assistência na área da saúde, gratuitamente, a todos aqueles que 

tiverem necessidade e interesse, inicialmente em instalações de terceiros, dentro da capacidade 

financeira do INSTITUTO HORAS DA VIDA, sob a supervisão de um profissional médico 

devidamente credenciado perante o Conselho Regional de Medicina, responsável técnico 

pelos serviços de saúde; e (iii) promoverá aulas, palestras e outros eventos educativos e de 

conscientização, voltados à saúde preventiva, bem como de capacitação e treinamento de 

profissionais. 
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Parágrafo Segundo. Na área da assistência social, o INSTITUTO HORAS DA VIDA prestará 

serviços e realizará ações socioassistenciais de forma permanente, planejada, contínua e 

gratuita aos seus usuários e para quem deles necessitar, sem discriminação, observada a 

legislação sobre o tema, podendo para tanto realizar ações de atendimento, assessoramento 

ou defesa e garantia de direitos.   

 
Parágrafo Terceiro. Todas as atividades na área de saúde e educação eventualmente realizadas 
pelo INSTITUTO HORAS DA VIDA serão ofertadas de forma gratuita, financiadas com seus 
próprios recursos, observando-se a forma complementar de participação das organizações, 
conforme previsto no art. 3º, inc. III e IV da Lei nº 9.790/99. 

Parágrafo Quarto. O INSTITUTO HORAS DA VIDA, assim como o responsável técnico pelos 

serviços de saúde, não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelos serviços de saúde 

prestados pelos médicos e profissionais de saúde, clínicas médicas e laboratórios de análises 

e exames aos pacientes indicados pelo INSTITUTO HORAS DA VIDA. 

 

Parágrafo Quinto. O INSTITUTO HORAS DA VIDA se dedicará às suas atividades por meio de 

execução direta e indireta de seus projetos. Poderá, ainda, realizar doação de recursos físicos, 

humanos e/ou prestação de serviços intermediários de apoio a outras  entidades e a órgãos 

do setor público que atuam em áreas afins. 

 

Parágrafo Sexto. Visando à consecução de suas finalidades sociais, o INSTITUTO HORAS DA 

VIDA poderá: 

 

(a) Realizar ações e serviços socioassistenciais, de saúde e nas demais áreas abrangidas em suas 

finalidades sociais, para pessoas em situação de vulnerabilidade social e para quem deles 

necessitar, inclusive para pessoas com deficiência, crianças e adolescentes e pessoas idosas, 

bem como ações e serviços de atenção oncológica e/ou referentes à outras condições 

específicas; 

(b) Promover, publicar, editar e/ou distribuir materiais educacionais, didáticos, culturais e 

editorais, em quaisquer formatos e mídias; 

(c) Promover, realizar e/ou participar de encontros, cursos, palestras e outros eventos 

relacionados às finalidades sociais do INSTITUTO HORAS DA VIDA e a temas correlatos; 

(d) Realizar iniciativas de mobilização, captação e doação de recursos voltados à consecução de 

seus objetivos, para projetos e programas do INSTITUTO HORAS DA VIDA ou de terceiros que 

vierem a ser apoiados por ele, junto a indivíduos, empresas, entidades públicas e privadas e 

organismos internacionais, bem como de promoção do engajamento da sociedade em causas 

que visem gerar impacto social positivo;  

(e) Firmar, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 

contratos, acordos, ajustes, termos de colaboração, termos de fomento, termos de parceria, e 

acordos de cooperação, promover intercâmbios e iniciativas conjuntas com outras organizações 
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e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, como também se filiar ou integrar 

o quadro de participantes de organizações ou entidades congêneres, ou recorrer a quaisquer 

outras formas de colaboração; 

(f) Prestar serviços, inclusive de assessoria e consultoria; produzir ou comercializar bens, direta 

ou indiretamente vinculados a sua atividade fim, tais como produtos com a marca do INSTITUTO 

HORAS DA VIDA, livros e materiais educativos; explorar direitos autorais ou de propriedade 

intelectual/industrial; locar ou ceder bens próprios; ou investir em negócios que gerem impacto 

social, sempre com o intuito de promover a sustentabilidade do INSTITUTO HORAS DA VIDA 

para que possa atingir seus fins sociais; 

(g) Promover a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos em suas áreas de atuação; 

(h) Realizar exposições, mostras, apresentações e outros eventos e ações culturais; 

(i) Promover o acesso a atividades desportivas, recreativas e de lazer, visando a socialização, 

saúde e inclusão social por meio do esporte; 

(j) Realizar ações de promoção da ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia e de 

outros valores universais; 

(k) Fomentar a elaboração de políticas públicas nas suas áreas de atuação, assim como colaborar 

ou participar de programas governamentais que sejam afins às suas áreas de atuação; 

(l) Estabelecer marca, logomarca, nome fantasia e outras designações ou sinais distintivos para 

seus diferentes programas e projetos; e 

(m) Desenvolver todas e quaisquer atividades lícitas e necessárias à consecução de seu objeto 

social. 

 

Parágrafo Sétimo. O INSTITUTO HORAS DA VIDA é uma associação comprometida em cumprir 

com todas as regras, procedimentos, políticas e leis aplicáveis ao tratamento de dados, incluindo 

a coleta, processamento, compartilhamento, uso, arquivamento, manutenção na base de dados 

e divulgação na forma escrita, oral ou em qualquer outro qualquer formato ou meio, aos quais 

tenha acesso, referente aos médicos e profissionais de saúde, clínicas médicas e laboratórios de 

análises e exames para o desenvolvimento de suas atividades. Todo tratamento de dados 

pessoais deverá atender a propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, e 

não serão usados para qualquer fim incompatível com esses propósitos. O tratamento de dados 

pessoais sensíveis somente ocorrerá com o consentimento do titular de dados ou seu 

responsável legal, ou de acordo com as devidas hipóteses legais. 

 

Parágrafo Oitavo. Todos os procedimentos internos, termos de uso, política de privacidade, 

confidencialidade, segurança, proteção de dados e práticas dotadas pelo INSTITUTO HORAS DA 

VIDA para proteção de dados devem estar em acordo com os termos da Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018.  

 

Parágrafo Nono. Todos os associados, membros da administração, prestadores de serviços, 

parceiros e terceiros que estejam relacionados com as atividades do INSTITUTO HORAS DA VIDA 
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comprometem-se a observar as regras, políticas e requerimentos relacionados à privacidade, 

confidencialidade e segurança de dados e informações utilizados pelo INSTITUTO HORAS DA 

VIDA, bem como a adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os 

dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 

perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito 

 

Art. 3º. O INSTITUTO HORAS DA VIDA não distribuirá entre os seus associados, conselheiros, 

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

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou 

parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os aplicará 

integralmente na consecução do seu objetivo social, de forma imediata ou por meio da 

constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. 

 

Parágrafo único. O INSTITUTO HORAS DA VIDA poderá constituir e/ou ser apoiado por fundo 

patrimonial endowment, fundos de reserva, filantrópicos ou de doação, de contingência e/ou 

outros, visando contribuir para a sustentabilidade econômico-financeira da entidade e para o 

cumprimento de seus objetivos. 

 

Art. 4º. Para atingir as suas finalidades o INSTITUTO HORAS DA VIDA deverá observar os 

seguintes princípios e/ou procedimentos: 

 

(a) Observar os princípios dos Direitos Humanos, da legalidade, ética, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, e da universalidade do atendimento e não 

fará qualquer discriminação de origem, raça ou cor, identidade de gênero, orientação afetivo-

sexual, condição social, idade, religião ou convicção política; 

(b) Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de 

forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da 

participação no respectivo processo decisório; 

(c) Dar publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório 

de atividades e às demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas 

de débitos ou positivas com efeitos de negativas de tributos federais, inclusive previdenciários, 

e do FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; 

(d) Promover a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, quando 

exigido e nos termos da legislação em vigor, quanto à aplicação de eventuais recursos obtidos 

junto a órgãos públicos; 

(e) Prestar contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos, conforme 

determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal; e 

(f) Divulgar, em seu sítio na internet e em locais visíveis de sua sede social e dos 

estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias que eventualmente venham a 

ser celebradas com o Poder Público, de acordo com os requisitos previstos em lei. 
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Parágrafo Primeiro. A realização dos fins a que o INSTITUTO HORAS DA VIDA se propõe será 

efetuada de acordo com a efetiva disponibilidade de recursos oriundos das fontes de receita 

previstas neste Estatuto.  

 

Parágrafo Segundo. O INSTITUTO HORAS DA VIDA não participará em campanhas de interesse 

político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 

 

CAPÍTULO II – DOS  ASSOCIADOS 

 

Art. 5º. Os associados do INSTITUTO HORAS DA VIDA   designam-se: 

 

(a) Associado Fundador: RUBEM ARIANO CRESPO NETO, com direito a voz e voto nas Assembleias 

Gerais. 

(b) Associadas Efetivas: MILENA DE NORONHA ARIANO MORATELLI e MARIELLA DE NORONHA ARIANO 

MESQUITA, com direito a voz e voto nas Assembleias Gerais. 

(c) Associada Fundadora Benemérita: FILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE S.A, sem direito a voz e 

sem direito a voto nas Assembleias Gerais, pode participar das assembleias por sua reconhecida 

e relevante participação na fundação do INSTITUTO HORAS DA VIDA. 

(d) Associados Apoiadores: as pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que 

contribuam com recursos financeiros, humanos ou institucionais para o INSTITUTO HORAS DA 

VIDA, e que sejam admitidas na forma do artigo 8º deste Estatuto, sem direito a voz e sem direito 

a voto nas Assembleias Gerais.  

(e) Associados Honorários: os assim nomeados por sua relevante participação nas atividades do 

INSTITUTO HORAS DA VIDA, ou por sua destacada atuação na área de defesa de direitos sociais, 

e que sejam convidados a integrar os quadros sociais pela Diretoria Executiva, com direito a voz 

e sem direito a voto nas Assembleias Gerais. 

 

Art. 6º. São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais: 

 

(a) comparecer e tomar parte nos trabalhos e deliberações das Assembleias Gerais; 

(b) participar de comissões ou grupos de trabalhos específicos; 

(c) participar das Assembleias Gerais, cabendo aos Associados Fundadores participar com 

direito a voz e voto.  

(d) encaminhar ao Diretor Presidente sugestões relacionadas com os objetivos do 

INSTITUTO HORAS DA VIDA; 

(e) promover a convocação de assembleias e reuniões dos órgãos deliberativos por, no 

mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados; 

(f) ter acesso, mediante pedido justificado por escrito, a informações de natureza contábil 

e financeira, bem como aos projetos, relatórios, prestações de contas e resultados de 

auditoria independente; e 
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(g) deixar o INSTITUTO HORAS DA VIDA a qualquer tempo, mediante envio de correspondência 

ao Diretor Presidente. 

 

Art. 7º. São deveres dos associados: 

 

(a) observar as disposições deste Estatuto, bem como as determinações da Assembleia 

Geral;  

(b) respeitar as deliberações da Assembleia Geral; 

(c) cooperar para que o INSTITUTO HORAS DA VIDA atinja seus objetivos; 

(d) promover os objetivos do INSTITUTO HORAS DA VIDA com seus maiores esforços; 

 

Parágrafo único. Os associados inadimplentes com as obrigações referidas no caput deste 

artigo perdem o direito de votar e ser votados. 

 

Art. 8º. Poderão se associar pessoas jurídicas e pessoas físicas. O interessado preencherá 

ficha de inscrição na secretaria do INSTITUTO HORAS DA VIDA, que será submetida aos 

Associados Fundadores. Admitido o interessado, este terá seu nome inscrito no Livro de 

Registro de Associados, com indicação de um número de matrícula e categoria à qual 

pertence, devendo o interessado: 

 

(a) Se pessoa jurídica, apresentar cópia autenticada de seus atos constitutivos; se pessoa 

física, apresentar a cédula de identidade e, no caso de menor de dezoito anos, autorização 

dos pais ou de seu responsável legal; 

(b) Concordar com o presente Estatuto e os princípios nele definidos; 

(c) Ter idoneidade moral e reputação ilibada; e 

(d) Caso seja Associado Apoiador, assumir o compromisso de honrar pontualmente com as 

contribuições associativas. 

 

Art. 9º. A exclusão do associado somente será admissível por motivos graves (justa causa) 

que possam comprometer os objetivos do INSTITUTO HORAS DA VIDA. 

 

Parágrafo único. Caberá ao Diretor Presidente, após franqueado ao associado o direito de 

apresentar suas razões de defesa no prazo de 15 (quinze) dias contados de notificação para 

tanto, proferir decisão fundamentada determinando ou não a exclusão. Na hipótese de o 

Diretor Presidente decidir pela exclusão do associado, será necessariamente convocada 

Assembleia Geral Extraordinária, que confirmará ou não a decisão do Diretor, garantido o 

direito de defesa do associado em vias de exclusão. 

 

Art. 10. Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos do 

INSTITUTO HORAS DA VIDA, salvo na hipótese comprovada de culpa ou dolo. 
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CAPÍTULO III - DOS ÓRGÃOS E DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 11. A estrutura organizacional do INSTITUTO HORAS DA VIDA é composta dos seguintes 

órgãos de deliberação superior, de direção, consulta e fiscalização, respectivamente: 

 

(a) Assembleia Geral; 

(b) Diretoria Executiva; 

(c) Conselho Consultivo; e 

(d) Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo primeiro. O INSTITUTO HORAS DA VIDA pode, nos termos deste Estatuto, instituir 

remuneração para seus diretores que atuam efetivamente na gestão executiva e para aqueles 

que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados 

pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação, devendo a remuneração 

individual ser inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) da maior remuneração de 

servidores do Poder Executivo Federal, ou outro parâmetro que venha a ser estabelecido por 

lei. 

 

Parágrafo segundo. É vedado o exercício simultâneo por uma mesma pessoa de cargos na 

Diretoria Executiva, no Conselho Consultivo e no Conselho Fiscal. 

 

Art. 12. Os diretores e conselheiros não serão responsáveis individualmente, solidariamente 

nem subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome do INSTITUTO HORAS DA VIDA em 

virtude de atos regulares de gestão, respondendo, porém, civil e criminalmente, pela violação 

da legislação ou deste Estatuto. 

 

Art. 13. O INSTITUTO HORAS DA VIDA poderá adotar códigos de ética, normas e controles de 

compliance, podendo, para tanto, ser utilizados parâmetros e técnicas nacionais e 

internacionais, no sentido de coibir a prática de quaisquer atos de corrupção no âmbito da 

entidade. 

 

Parágrafo Primeiro. O INSTITUTO HORAS DA VIDA também poderá, a seu critério, adotar um 

Regimento Interno que, após aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará disposições 

complementares do Estatuto Social e normas de organização da Associação. 

 

Parágrafo Segundo. Sem embargo da aprovação de um Regimento Interno, o INSTITUTO HORAS 

DA VIDA também poderá disciplinar o seu funcionamento por meio de Ordens Normativas, 

emitidas pela Assembleia Geral, e Ordens Executivas, emitidas pela Diretoria Executiva. 

 

Art. 14. Todos os órgãos internos do INSTITUTO HORAS DA VIDA poderão reunir-se e tomar 
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decisões de forma presencial, remota ou virtualmente, por troca de mensagens eletrônicas ou 

utilização de plataforma de reunião virtual, desde que possa aferir-se a efetiva participação e 

manifestação da vontade dos associados, membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos, 

conforme o caso, sempre observadas as disposições deste Estatuto Social e normas internas do 

INSTITUTO HORAS DA VIDA. 

 

Parágrafo Primeiro. Os associados, diretores e conselheiros poderão votar pessoalmente, 

inclusive na eventual utilização de plataforma de reunião virtual, ou: 

 

(a) por meio de procurador com poderes específicos para atuar na reunião específica; 

(b) por carta com protocolo ou aviso de recebimento, desde que entregue no máximo até o 

momento imediatamente anterior ao início da fase de deliberação; ou 

(c) por e-mail, desde que sejam verificados os requisitos estabelecidos pelo INSTITUTO HORAS 

DA VIDA para aferir a autenticidade do voto e a mensagem seja recebida no máximo até o 

momento imediatamente anterior ao início da fase de deliberação da reunião, seja ela 

presencial, remota ou virtual. 

 

Parágrafo Segundo. Todos os órgãos internos do INSTITUTO HORAS DA VIDA poderão reunir-

se na sede do INSTITUTO HORAS DA VIDA ou em outro local a ser designado no momento da 

convocação da reunião do respectivo órgão. 

 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Art. 15. Haverá anualmente uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no primeiro 

semestre de cada ano. As Assembleias Gerais Extraordinárias ocorrerão conforme as 

necessidades previstas neste Estatuto. 

 

Art. 16. A convocação da Assembleia Geral Ordinária será feita pelo Diretor Presidente ou 

por um associado Fundador e a convocação das Assembleias Gerais Extraordinárias será 

feita: 

 

(a) pelo Diretor Presidente; ou 

(b) por um Associado Fundador; ou 

(c) por 1/5 (um quinto) dos demais associados com direito a voto. 

 

Art. 17. A convocação da Assembleia Geral será feita por cartas ou e-mails endereçados aos 

associados, ou ainda, afixada na sede do INSTITUTO HORAS DA VIDA. Será dispensada a 

convocação na hipótese de comparecimento da totalidade dos associados com direito a voto. 

 

Parágrafo primeiro. Quórum de Instalação: As assembleias se instalarão com a totalidade 

dos Associados Fundadores. 
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Parágrafo segundo. Quórum de Deliberação: As deliberações serão tomadas por decisão de 

maioria absoluta dos associados, desde que com o voto concorde da maioria dos Associados 

Fundadores, cabendo a cada associado o direito a um voto. 

 

Art. 18. A Assembleia Geral pode deliberar sobre qualquer matéria de interesse social para a 

qual tenha sido convocada, cabendo-lhe: 

 

(a) Eleger os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Consultivo e Fiscal; 

(b) Destituir os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Consultivo e Fiscal; 

(c) Aprovar, após parecer do Conselho fiscal, o relatório anual, as contas e o balanço anual 

apresentados pela Diretoria Executiva; 

(d) Fixar a orientação geral e aprovar o plano anual de atividades do INSTITUTO HORAS DA 

VIDA; 

(e) Apreciar os pareceres e sugestões do Conselho Fiscal; 

(f) Aprovar toda e qualquer alienação imobiliária; 

(g) Alterar o Estatuto, a qualquer tempo, em Assembleia especialmente convocada para esse 

fim; 

(h) Deliberar sobre entrada e saída de Associado, ressalvado o direito do Associado de requerer 

a própria demissão dos quadros associativos; 

(i) Deliberar sobre a participação do INSTITUTO HORAS DA VIDA em outras sociedades e 

associações, desde que possuam objetivos assemelhados ou que priorizem o impacto social 

positivo à população desfavorecida; 

(j) Deliberar sobre a dissolução do INSTITUTO HORAS DA VIDA, quando se tomar impossível, 

por qualquer motivo, a continuação de suas atividades; 

(k) Deliberar sobre a cisão, fusão ou incorporação do INSTITUTO HORAS DA VIDA; 

(l) Instituir e fixar a remuneração dos membros da Diretoria;  

(m) aprovar a constituição de fundo patrimonial endowment e/ou de outros fundos que visem 

a sustentabilidade econômico-financeira do INSTITUTO HORAS DA VIDA, bem como, quando o 

caso, aprovar seu regulamento; e 

(n) Deliberar sobre outros assuntos de interesse social e casos omissos neste. 

 

Parágrafo Primeiro. Para as deliberações a que se referem os itens (b); (g); (j) e (k) acima é 

exigida deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, sendo competência 

exclusiva da Assembleia Geral deliberar sobre os critérios de eleição dos administradores. 

 

Parágrafo Segundo. A Assembleia Geral será presidida por quaisquer dos Associados 

Fundadores ou pelo Diretor Presidente, que escolherá, dentre os presentes, um secretário 

responsável pelo expediente e pela redação da ata da reunião, que deverá ser 

posteriormente registrada em cartório, quando contiver decisões que produzam efeitos 

perante terceiros. 
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Parágrafo Terceiro. A exclusão de Associado só será admissível havendo justa causa, que 

deverá ser reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso a ser 

exercido em sede de Assembleia Geral. 

 
Artigo 19. A Assembleia Geral poderá avocar para si a deliberação sobre qualquer matéria de 
competência da Diretoria. 

DA DIRETORIA   EXECUTIVA 

 

Art. 20. O INSTITUTO HORAS DA VIDA será administrado por 01 (um) Diretor Presidente, 

associado ou não, a ser eleito pela Assembleia Geral, mas devendo necessariamente ter a 

indicação aprovada pela maioria dos Associados Fundadores. 

 

Parágrafo único. O mandato do Diretor Presidente é de 3 (três) anos, sendo vedada mais 

de uma reeleição consecutiva. O Diretor Presidente exercerá o seu mandato até a posse 

de seu sucessor, que se dará imediatamente após a eleição, sendo permitida a reeleição. 

 

Art. 21. Compete ao Diretor Presidente, além das demais atribuições esparsamente 

indicadas neste Estatuto: 

 

(a) praticar os atos ordinários de administração e gestão necessários ao funcionamento do 

INSTITUTO HORAS DA VIDA; 

(b) administrar, zelar e promover melhoramentos condizentes com os objetivos do 

INSTITUTO HORAS DA VIDA; 

(c) dar às rendas e contribuições do INSTITUTO HORAS DA VIDA os fins previstos neste 

Estatuto ou determinados em Assembleia Geral; 

(d) apresentar, anualmente, um relatório da sua gestão e as contas respectivas; 

(e) apresentar os relatórios contábeis e demonstrações financeiras à apreciação do 

Conselho Fiscal; 

(f) guardar sob sua responsabilidade todos os valores em moeda corrente ou em bens que 

pertençam ou venham a pertencer ao INSTITUTO HORAS DA VIDA, escriturando a receita; 

(g) prestar contas dos valores recebidos; 

(h) discutir as sugestões formuladas pelos associados relacionadas com os objetivos do 

INSTITUTO HORAS DA VIDA e submetê-las à Assembleia Geral; 

(i) convocar Assembleias Gerais; 

(j) representar o INSTITUTO HORAS DA VIDA ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, 

praticando todos os atos necessários a essa representação, inclusive outorga de 

procurações a terceiros, desde que com poderes específicos para assuntos claramente 

delimitados; 

(k) assinar cheques, autorizar compras, contratações de serviços e pagamentos em geral; 
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(l) contratar, admitir, suspender e demitir empregados, estipular suas obrigações, 

remunerações e condições de serviço; 

(m) estabelecer acordos, parcerias e contratar serviços alinhados com os interesses do 

INSTITUTO HORAS DA VIDA; 

(n) abrir contas correntes em estabelecimentos bancários; 

(o) elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de programação anual do INSTITUTO 

HORAS DA VIDA; 

(p) executar a programação anual de atividades do INSTITUTO HORAS DA VIDA; 

(q) aprovar a instituição, manutenção, transferência ou encerramento de dependências, 

representações, escritórios ou filiais; 

(r) aprovar marcas, logomarcas, nomes fantasia e outras designações ou sinais distintivos para 

os diferentes programas e projetos do INSTITUTO HORAS DA VIDA; e 

(s) prestar contas à Assembleia Geral sobre sua gestão, por meio de relatório de atividades, e 

sobre os aspectos contábeis, financeiros e tributários do INSTITUTO HORAS DA VIDA. 

 

Art. 22. O Diretor Presidente não responde pessoalmente pelas obrigações contraídas em 

nome do INSTITUTO HORAS DA VIDA, na prática de ato de gestão, sendo responsável, 

porém, pelos prejuízos a que der causa em virtude de infração ao presente Estatuto ou 

prática de atos ilícitos. 

 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

 

Art. 23. O Conselho Consultivo, órgão facultativo, será composto por um número ilimitado 

de membros, associados ou não, eleitos pela Assembleia Geral com mandato de 02 (dois) 

anos, podendo ser reeleitos. 

 

Parágrafo único. O Conselho Consultivo terá as suas diretrizes e atribuições definidas por 

um regimento interno, o qual regulará as matérias de competência do Conselho Consultivo, 

definirá os seus membros e regulará o seu funcionamento.  

 

Art. 24. Cabe ao Conselho Consultivo subsidiar as atividades do INSTITUTO HORAS DA VIDA 

com dados, análises, estudos, opiniões e pareceres, solicitados por quaisquer dos 

representantes da Diretoria Executiva ou pela Assembleia Geral. 

 

DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 25. O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização do INSTITUTO HORAS DA VIDA podendo ser 

formado por 02 (dois) a 03 (três) conselheiros eleitos pela Assembleia Geral, associados ou 

não, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos sem limitação de vezes, os quais 

não poderão ocupar simultaneamente outros cargos nos órgãos de administração, bem como 

não poderão receber qualquer remuneração. 
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Art. 26. Compete ao Conselho Fiscal examinar e emitir pareceres sobre prestação de contas e 

balanço anual do Instituto, para que possam ser apresentados à Assembleia Geral Ordinária, de 

acordo com as exigências da Lei nº 9.790/99. 

 

Art. 27. O Conselho Fiscal reunir-se-á anualmente, por convocação do Diretor Presidente ou de 

qualquer de seus membros e terá competência para opinar sobre os relatórios de desempenho 

financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres anuais 

para a Assembleia Geral. 

 

CAPÍTULO IV - DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 28. O patrimônio do INSTITUTO HORAS DA VIDA é formado por direitos e por bens 

móveis, imóveis, veículos, ações, títulos, valores, entre outros, que vier a adquirir na forma 

do Parágrafo Primeiro deste artigo. 

 

Parágrafo Primeiro. Os recursos financeiros necessários à manutenção do INSTITUTO HORAS 

DA VIDA poderão ser obtidos por: 

 

(a) doações, legados, usufrutos, patrocínios e contribuições de Associados, pessoas físicas ou 

jurídicas, nacionais ou estrangeiras, bem como entidades nacionais ou estrangeiras; 

(b) contratos, ajustes e acordos, em quaisquer modalidades, celebrados com pessoas físicas ou 

jurídicas privadas, nacionais ou estrangeiras, assim como junto a organismos internacionais; 

(c) termos de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação, termos de parceria, 

termos de compromisso, convênios e quaisquer outros contratos e demais acordos ou ajustes 

com o Poder Público; 

(d) receitas provenientes da administração de bens, inclusive dos imóveis que possui ou que 

venha a possuir, assim como da cessão de direitos; 

(e) remuneração por serviços executados, fornecimentos, vendas, participações, comissões e 

outras atividades afetas, direta ou indiretamente, às suas atividades e áreas de atuação; 

(f) arrecadação proveniente de eventos, publicações, espaços publicitários e outras atividades 

realizadas com a finalidade de arrecadar fundos para o INSTITUTO HORAS DA VIDA; 

(g) receitas decorrentes de bolsas, auxílios, pesquisas, estudos e serviços realizados pelo 

INSTITUTO HORAS DA VIDA ou sob a sua supervisão; 

(h) patrocínios e apoios, inclusive com a utilização de mecanismos de leis de incentivos fiscais e 

recursos decorrentes de renúncia fiscal com base na legislação competente; 

(i) juros bancários e rendimentos provenientes de títulos, ações, papéis financeiros e demais 

ativos financeiros, dentre outros; 

(j) rendas ou direitos em seu favor instituídas ou cedidas por terceiros; 

(k) subvenções e doações do Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 

(l) as receitas decorrentes da realização de sorteios, concursos ou operações assemelhadas; 
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(m)recebimento de direitos autorais e “royalties” decorrentes da exploração de direitos de 

propriedade imaterial que possua ou cujos direitos de exploração detenha;. 

(n) outras rendas eventuais ou outras formas que não comprometam a ética do INSTITUTO 

 

Parágrafo Segundo. A Diretoria Executiva poderá rejeitar legados ou doações que contenham 

encargos ou gravames de qualquer natureza ou que sejam contrários aos objetivos do 

INSTITUTO HORAS DA VIDA ou à lei. 

 

Parágrafo Terceiro. Os recursos do INSTITUTO HORAS DA VIDA serão aplicados integralmente 

na consecução e manutenção de seu objeto social, de forma imediata ou por meio da 

constituição de fundo patrimonial, fundo de reserva ou outros que venham a ser constituídos, 

não sendo permitida a distribuição de forma direta ou indireta, sob qualquer forma ou pretexto, 

entre os seus associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais 

resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 

qualquer natureza, participações ou parcelas do patrimônio do INSTITUTO HORAS DA VIDA. 

 

Parágrafo Quarto. O INSTITUTO HORAS DA VIDA aplicará os seus recursos integralmente no 

País para a manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais, podendo realizar 

despesas e captação de recursos no exterior, sempre que estas implicarem benefícios às 

atividades que desenvolve no País. 

 

Parágrafo Quinto. O patrimônio do INSTITUTO HORAS DA VIDA, em nenhuma hipótese, 

poderá ter aplicação diversa da estabelecida neste Estatuto e não constitui patrimônio de 

indivíduo, família, entidade de classe ou instituição de finalidade lucrativa. 

 

Art. 29. 

Parágrafo Segundo. O INSTITUTO HORAS DA VIDA manterá escrituração completa de suas 

receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão, 

observados os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, caso necessário. 

 

Parágrafo único. O INSTITUTO HORAS DA VIDA conservará em boa ordem, pelo prazo de cinco 

anos, contando da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas 

e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações 

que venham a modificar sua situação patrimonial; 

 

Art. 30. No caso de dissolução do INSTITUTO HORAS DA VIDA, o respectivo patrimônio líquido 

será transferido para outra(s) pessoa(s) jurídica(s) sem fins lucrativos congênere(s), de igual 

natureza, preferencialmente que tenha(m) o mesmo objetivo social do INSTITUTO HORAS DA 

VIDA, qualificada(s) como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 e que 

preencha(m) os requisitos da Lei nº 13.019/2014, cuja escolha caberá à Assembleia Geral. 
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Parágrafo Primeiro. Caso perca a qualificação prevista na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, 

o acervo patrimonial disponível no INSTITUTO HORAS DA VIDA, adquirido com recursos públicos 

durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido à outra pessoa jurídica 

qualificada nos termos da referida lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social. 

 

Parágrafo Segundo. O INSTITUTO HORAS DA VIDA garantirá a todos os associados e ao público 

em geral acesso irrestrito aos documentos e informações relativos à prestação de contas, 

inclusive por publicação na íntegra em seu sítio na internet. 

 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 31. O exercício social coincide com o ano civil. 

 

Art. 32. Fica expressamente proibido o uso da denominação social do INSTITUTO HORAS DA 

VIDA em atos que não sejam relacionados ao seu objeto social ou que envolvam o INSTITUTO 

HORAS DA VIDA em obrigações relativas a negócios estranhos ao seu objetivo social, 

especialmente no que tange à prestação de avais, endossas, fianças e cauções de favor. 

 

Art. 33. Os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Consultivo e Fiscal terão os 

respectivos mandatos prorrogados até a posse de seus sucessores, mediante assinatura de 

termo de prorrogação de mandato. 

 
Art. 34. É defeso a quaisquer membros da Diretoria e/ou Conselhos, e ineficaz em relação ao 
INSTITUTO HORAS DA VIDA, o uso da denominação desta em negócios estranhos às suas 
finalidades institucionais, inclusive em fianças, avais ou quaisquer outras garantias. 

Art. 35. Especialmente durante o período de transição - assim entendido como os primeiros 90 
(noventa) dias de cada gestão - a nova e a antiga Diretoria, Conselho Consultivo ou Conselho 
Fiscal devem envidar os melhores esforços para que haja o devido compartilhamento de 
informações e documentos necessários para o exercício dos respectivos cargos. 

Art. 36. Aplicam-se aos casos omissos decorrentes deste Estatuto as disposições legais vigentes 
e, na falta destas, os casos e as dúvidas serão resolvidos pela Assembleia Geral. 

Art. 37. Os associados elegem o foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer 

controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

Art. 38. Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

São Paulo, 23 de dezembro de 2021. 
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___________________________________ 

ELISÂNGELA TORRES DE ARAÚJO TOLOSA 

Presidente da Assembleia 

_______________________________ 

RUBEM ARIANO CRESPO NETO 

Secretário da Assembleia 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 

INSTITUTO HORAS DA VIDA 
CNPJ/ME sob o nº 19.030.412/0001-00 

 
Ficam convocados os associados do INSTITUTO HORAS DA VIDA, nos termos do artigo 13 e 14 
do Estatuto Social, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 
23 (vinte e três) de dezembro de 2021, às 10h00 (dez) horas, por meio de vídeo conferência, 
conforme dados de acesso indicados abaixo, para deliberação das seguintes matérias: 
 
Ordem do Dia: 
 
(a) Alteração do Estatuto Social do Instituto e sua consolidação, conforme o artigo 15, alínea 

“g” do Estatuto Social; e 
(b) Outros assuntos de interesse do Instituto. 
 
Dados de Acesso 
 

 Aplicativo: Google Meet 
 Link da reunião: meet.google.com/axz-ybmd-mrp 

 
 

São Paulo/SP, 03 de dezembro de 2021. 
 
 

___________________________ 
Elisangela Torres de Araújo Tolosa  

Diretora Presidente 
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ESTATUTO SOCIAL  


DO 


INSTITUTO HORAS DA VIDA 


CNPJ Nº 19.030.412/0001-00 


3º RCPJ 660918/2013 


 


CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, DA DURAÇÃO, DA SEDE E DOS   OBJETIVOS 


 


Art. 1º. O "INSTITUTO HORAS DA VIDA" é uma pessoa jurídica de direito privado constituída 


sob a forma de associação, sem fins lucrativos, econômicos ou político-partidários, com duração 


por tempo indeterminado e sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira 


de Araújo, nº 221, conjunto 98, Pinheiros, CEP 05428-000, cujos atos serão regidos pelo disposto 


neste Estatuto e pela legislação em vigor. 


 


Parágrafo único. O INSTITUTO HORAS DA VIDA poderá instituir, manter, transferir ou 


encerrar dependências, representações ou filiais, nos termos deste Estatuto Social. 


 


Art. 2º.  O INSTITUTO HORAS DA VIDA tem por finalidades promover a assistência a social, a 


saúde, a defesa e garantia de direitos, o voluntariado, a cultura, a educação, o desporto, a 


inclusão social, a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros 


valores universais, os direitos de crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com 


deficiência, em especial propiciando que profissionais e empresas da área da saúde atendam 


e orientem, de forma voluntária e gratuita, pessoas em situação de vulnerabilidade social e 


outros beneficiários que necessitarem de atendimento, colocando à disposição da população 


em geral ações em caráter complementar às atividades do Estado. 


 


Parágrafo Primeiro. Na área da saúde, o INSTITUTO HORAS DA VIDA (i) viabilizará o 


oferecimento de consultas, atendimentos, enfermagem, procedimentos e exames gratuitos 


na área de saúde, exceto para casos de urgência ou emergência, através da aproximação de 


médicos e profissionais de saúde voluntários, clínicas médicas e laboratórios de análises e 


exames, previamente cadastrados junto ao INSTITUTO HORAS DA VIDA, a pacientes em 


situação de vulnerabilidade social, participantes de instituições e ou órgãos públicos 


previamente cadastradas junto ao INSTITUTO HORAS DA VIDA; (ii) executará atividades de 


promoção, prevenção e assistência na área da saúde, gratuitamente, a todos aqueles que 


tiverem necessidade e interesse, inicialmente em instalações de terceiros, dentro da capacidade 


financeira do INSTITUTO HORAS DA VIDA, sob a supervisão de um profissional médico 


devidamente credenciado perante o Conselho Regional de Medicina, responsável técnico 


pelos serviços de saúde; e (iii) promoverá aulas, palestras e outros eventos educativos e de 


conscientização, voltados à saúde preventiva, bem como de capacitação e treinamento de 


profissionais. 
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Parágrafo Segundo. Na área da assistência social, o INSTITUTO HORAS DA VIDA prestará 


serviços e realizará ações socioassistenciais de forma permanente, planejada, contínua e 


gratuita aos seus usuários e para quem deles necessitar, sem discriminação, observada a 


legislação sobre o tema, podendo para tanto realizar ações de atendimento, assessoramento 


ou defesa e garantia de direitos.   


 
Parágrafo Terceiro. Todas as atividades na área de saúde e educação eventualmente realizadas 
pelo INSTITUTO HORAS DA VIDA serão ofertadas de forma gratuita, financiadas com seus 
próprios recursos, observando-se a forma complementar de participação das organizações, 
conforme previsto no art. 3º, inc. III e IV da Lei nº 9.790/99. 


Parágrafo Quarto. O INSTITUTO HORAS DA VIDA, assim como o responsável técnico pelos 


serviços de saúde, não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelos serviços de saúde 


prestados pelos médicos e profissionais de saúde, clínicas médicas e laboratórios de análises 


e exames aos pacientes indicados pelo INSTITUTO HORAS DA VIDA. 


 


Parágrafo Quinto. O INSTITUTO HORAS DA VIDA se dedicará às suas atividades por meio de 


execução direta e indireta de seus projetos. Poderá, ainda, realizar doação de recursos físicos, 


humanos e/ou prestação de serviços intermediários de apoio a outras  entidades e a órgãos 


do setor público que atuam em áreas afins. 


 


Parágrafo Sexto. Visando à consecução de suas finalidades sociais, o INSTITUTO HORAS DA 


VIDA poderá: 


 


(a) Realizar ações e serviços socioassistenciais, de saúde e nas demais áreas abrangidas em suas 


finalidades sociais, para pessoas em situação de vulnerabilidade social e para quem deles 


necessitar, inclusive para pessoas com deficiência, crianças e adolescentes e pessoas idosas, 


bem como ações e serviços de atenção oncológica e/ou referentes à outras condições 


específicas; 


(b) Promover, publicar, editar e/ou distribuir materiais educacionais, didáticos, culturais e 


editorais, em quaisquer formatos e mídias; 


(c) Promover, realizar e/ou participar de encontros, cursos, palestras e outros eventos 


relacionados às finalidades sociais do INSTITUTO HORAS DA VIDA e a temas correlatos; 


(d) Realizar iniciativas de mobilização, captação e doação de recursos voltados à consecução de 


seus objetivos, para projetos e programas do INSTITUTO HORAS DA VIDA ou de terceiros que 


vierem a ser apoiados por ele, junto a indivíduos, empresas, entidades públicas e privadas e 


organismos internacionais, bem como de promoção do engajamento da sociedade em causas 


que visem gerar impacto social positivo;  


(e) Firmar, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 


contratos, acordos, ajustes, termos de colaboração, termos de fomento, termos de parceria, e 


acordos de cooperação, promover intercâmbios e iniciativas conjuntas com outras organizações 
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e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, como também se filiar ou integrar 


o quadro de participantes de organizações ou entidades congêneres, ou recorrer a quaisquer 


outras formas de colaboração; 


(f) Prestar serviços, inclusive de assessoria e consultoria; produzir ou comercializar bens, direta 


ou indiretamente vinculados a sua atividade fim, tais como produtos com a marca do INSTITUTO 


HORAS DA VIDA, livros e materiais educativos; explorar direitos autorais ou de propriedade 


intelectual/industrial; locar ou ceder bens próprios; ou investir em negócios que gerem impacto 


social, sempre com o intuito de promover a sustentabilidade do INSTITUTO HORAS DA VIDA 


para que possa atingir seus fins sociais; 


(g) Promover a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o 


desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos em suas áreas de atuação; 


(h) Realizar exposições, mostras, apresentações e outros eventos e ações culturais; 


(i) Promover o acesso a atividades desportivas, recreativas e de lazer, visando a socialização, 


saúde e inclusão social por meio do esporte; 


(j) Realizar ações de promoção da ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia e de 


outros valores universais; 


(k) Fomentar a elaboração de políticas públicas nas suas áreas de atuação, assim como colaborar 


ou participar de programas governamentais que sejam afins às suas áreas de atuação; 


(l) Estabelecer marca, logomarca, nome fantasia e outras designações ou sinais distintivos para 


seus diferentes programas e projetos; e 


(m) Desenvolver todas e quaisquer atividades lícitas e necessárias à consecução de seu objeto 


social. 


 


Parágrafo Sétimo. O INSTITUTO HORAS DA VIDA é uma associação comprometida em cumprir 


com todas as regras, procedimentos, políticas e leis aplicáveis ao tratamento de dados, incluindo 


a coleta, processamento, compartilhamento, uso, arquivamento, manutenção na base de dados 


e divulgação na forma escrita, oral ou em qualquer outro qualquer formato ou meio, aos quais 


tenha acesso, referente aos médicos e profissionais de saúde, clínicas médicas e laboratórios de 


análises e exames para o desenvolvimento de suas atividades. Todo tratamento de dados 


pessoais deverá atender a propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, e 


não serão usados para qualquer fim incompatível com esses propósitos. O tratamento de dados 


pessoais sensíveis somente ocorrerá com o consentimento do titular de dados ou seu 


responsável legal, ou de acordo com as devidas hipóteses legais. 


 


Parágrafo Oitavo. Todos os procedimentos internos, termos de uso, política de privacidade, 


confidencialidade, segurança, proteção de dados e práticas dotadas pelo INSTITUTO HORAS DA 


VIDA para proteção de dados devem estar em acordo com os termos da Lei Geral de Proteção 


de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018.  


 


Parágrafo Nono. Todos os associados, membros da administração, prestadores de serviços, 


parceiros e terceiros que estejam relacionados com as atividades do INSTITUTO HORAS DA VIDA 
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comprometem-se a observar as regras, políticas e requerimentos relacionados à privacidade, 


confidencialidade e segurança de dados e informações utilizados pelo INSTITUTO HORAS DA 


VIDA, bem como a adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os 


dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 


perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito 


 


Art. 3º. O INSTITUTO HORAS DA VIDA não distribuirá entre os seus associados, conselheiros, 


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


operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou 


parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os aplicará 


integralmente na consecução do seu objetivo social, de forma imediata ou por meio da 


constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. 


 


Parágrafo único. O INSTITUTO HORAS DA VIDA poderá constituir e/ou ser apoiado por fundo 


patrimonial endowment, fundos de reserva, filantrópicos ou de doação, de contingência e/ou 


outros, visando contribuir para a sustentabilidade econômico-financeira da entidade e para o 


cumprimento de seus objetivos. 


 


Art. 4º. Para atingir as suas finalidades o INSTITUTO HORAS DA VIDA deverá observar os 


seguintes princípios e/ou procedimentos: 


 


(a) Observar os princípios dos Direitos Humanos, da legalidade, ética, impessoalidade, 


moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, e da universalidade do atendimento e não 


fará qualquer discriminação de origem, raça ou cor, identidade de gênero, orientação afetivo-


sexual, condição social, idade, religião ou convicção política; 


(b) Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de 


forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da 


participação no respectivo processo decisório; 


(c) Dar publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório 


de atividades e às demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas 


de débitos ou positivas com efeitos de negativas de tributos federais, inclusive previdenciários, 


e do FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; 


(d) Promover a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, quando 


exigido e nos termos da legislação em vigor, quanto à aplicação de eventuais recursos obtidos 


junto a órgãos públicos; 


(e) Prestar contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos, conforme 


determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal; e 


(f) Divulgar, em seu sítio na internet e em locais visíveis de sua sede social e dos 


estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias que eventualmente venham a 


ser celebradas com o Poder Público, de acordo com os requisitos previstos em lei. 
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Parágrafo Primeiro. A realização dos fins a que o INSTITUTO HORAS DA VIDA se propõe será 


efetuada de acordo com a efetiva disponibilidade de recursos oriundos das fontes de receita 


previstas neste Estatuto.  


 


Parágrafo Segundo. O INSTITUTO HORAS DA VIDA não participará em campanhas de interesse 


político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 


 


CAPÍTULO II – DOS  ASSOCIADOS 


 


Art. 5º. Os associados do INSTITUTO HORAS DA VIDA   designam-se: 


 


(a) Associado Fundador: RUBEM ARIANO CRESPO NETO, com direito a voz e voto nas Assembleias 


Gerais. 


(b) Associadas Efetivas: MILENA DE NORONHA ARIANO MORATELLI e MARIELLA DE NORONHA ARIANO 


MESQUITA, com direito a voz e voto nas Assembleias Gerais. 


(c) Associada Fundadora Benemérita: FILOO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE S.A, sem direito a voz e 


sem direito a voto nas Assembleias Gerais, pode participar das assembleias por sua reconhecida 


e relevante participação na fundação do INSTITUTO HORAS DA VIDA. 


(d) Associados Apoiadores: as pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que 


contribuam com recursos financeiros, humanos ou institucionais para o INSTITUTO HORAS DA 


VIDA, e que sejam admitidas na forma do artigo 8º deste Estatuto, sem direito a voz e sem direito 


a voto nas Assembleias Gerais.  


(e) Associados Honorários: os assim nomeados por sua relevante participação nas atividades do 


INSTITUTO HORAS DA VIDA, ou por sua destacada atuação na área de defesa de direitos sociais, 


e que sejam convidados a integrar os quadros sociais pela Diretoria Executiva, com direito a voz 


e sem direito a voto nas Assembleias Gerais. 


 


Art. 6º. São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais: 


 


(a) comparecer e tomar parte nos trabalhos e deliberações das Assembleias Gerais; 


(b) participar de comissões ou grupos de trabalhos específicos; 


(c) participar das Assembleias Gerais, cabendo aos Associados Fundadores participar com 


direito a voz e voto.  


(d) encaminhar ao Diretor Presidente sugestões relacionadas com os objetivos do 


INSTITUTO HORAS DA VIDA; 


(e) promover a convocação de assembleias e reuniões dos órgãos deliberativos por, no 


mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados; 


(f) ter acesso, mediante pedido justificado por escrito, a informações de natureza contábil 


e financeira, bem como aos projetos, relatórios, prestações de contas e resultados de 


auditoria independente; e 
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(g) deixar o INSTITUTO HORAS DA VIDA a qualquer tempo, mediante envio de correspondência 


ao Diretor Presidente. 


 


Art. 7º. São deveres dos associados: 


 


(a) observar as disposições deste Estatuto, bem como as determinações da Assembleia 


Geral;  


(b) respeitar as deliberações da Assembleia Geral; 


(c) cooperar para que o INSTITUTO HORAS DA VIDA atinja seus objetivos; 


(d) promover os objetivos do INSTITUTO HORAS DA VIDA com seus maiores esforços; 


 


Parágrafo único. Os associados inadimplentes com as obrigações referidas no caput deste 


artigo perdem o direito de votar e ser votados. 


 


Art. 8º. Poderão se associar pessoas jurídicas e pessoas físicas. O interessado preencherá 


ficha de inscrição na secretaria do INSTITUTO HORAS DA VIDA, que será submetida aos 


Associados Fundadores. Admitido o interessado, este terá seu nome inscrito no Livro de 


Registro de Associados, com indicação de um número de matrícula e categoria à qual 


pertence, devendo o interessado: 


 


(a) Se pessoa jurídica, apresentar cópia autenticada de seus atos constitutivos; se pessoa 


física, apresentar a cédula de identidade e, no caso de menor de dezoito anos, autorização 


dos pais ou de seu responsável legal; 


(b) Concordar com o presente Estatuto e os princípios nele definidos; 


(c) Ter idoneidade moral e reputação ilibada; e 


(d) Caso seja Associado Apoiador, assumir o compromisso de honrar pontualmente com as 


contribuições associativas. 


 


Art. 9º. A exclusão do associado somente será admissível por motivos graves (justa causa) 


que possam comprometer os objetivos do INSTITUTO HORAS DA VIDA. 


 


Parágrafo único. Caberá ao Diretor Presidente, após franqueado ao associado o direito de 


apresentar suas razões de defesa no prazo de 15 (quinze) dias contados de notificação para 


tanto, proferir decisão fundamentada determinando ou não a exclusão. Na hipótese de o 


Diretor Presidente decidir pela exclusão do associado, será necessariamente convocada 


Assembleia Geral Extraordinária, que confirmará ou não a decisão do Diretor, garantido o 


direito de defesa do associado em vias de exclusão. 


 


Art. 10. Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos do 


INSTITUTO HORAS DA VIDA, salvo na hipótese comprovada de culpa ou dolo. 
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CAPÍTULO III - DOS ÓRGÃOS E DA ADMINISTRAÇÃO 


 


Art. 11. A estrutura organizacional do INSTITUTO HORAS DA VIDA é composta dos seguintes 


órgãos de deliberação superior, de direção, consulta e fiscalização, respectivamente: 


 


(a) Assembleia Geral; 


(b) Diretoria Executiva; 


(c) Conselho Consultivo; e 


(d) Conselho Fiscal. 


 


Parágrafo primeiro. O INSTITUTO HORAS DA VIDA pode, nos termos deste Estatuto, instituir 


remuneração para seus diretores que atuam efetivamente na gestão executiva e para aqueles 


que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados 


pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação, devendo a remuneração 


individual ser inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) da maior remuneração de 


servidores do Poder Executivo Federal, ou outro parâmetro que venha a ser estabelecido por 


lei. 


 


Parágrafo segundo. É vedado o exercício simultâneo por uma mesma pessoa de cargos na 


Diretoria Executiva, no Conselho Consultivo e no Conselho Fiscal. 


 


Art. 12. Os diretores e conselheiros não serão responsáveis individualmente, solidariamente 


nem subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome do INSTITUTO HORAS DA VIDA em 


virtude de atos regulares de gestão, respondendo, porém, civil e criminalmente, pela violação 


da legislação ou deste Estatuto. 


 


Art. 13. O INSTITUTO HORAS DA VIDA poderá adotar códigos de ética, normas e controles de 


compliance, podendo, para tanto, ser utilizados parâmetros e técnicas nacionais e 


internacionais, no sentido de coibir a prática de quaisquer atos de corrupção no âmbito da 


entidade. 


 


Parágrafo Primeiro. O INSTITUTO HORAS DA VIDA também poderá, a seu critério, adotar um 


Regimento Interno que, após aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará disposições 


complementares do Estatuto Social e normas de organização da Associação. 


 


Parágrafo Segundo. Sem embargo da aprovação de um Regimento Interno, o INSTITUTO HORAS 


DA VIDA também poderá disciplinar o seu funcionamento por meio de Ordens Normativas, 


emitidas pela Assembleia Geral, e Ordens Executivas, emitidas pela Diretoria Executiva. 


 


Art. 14. Todos os órgãos internos do INSTITUTO HORAS DA VIDA poderão reunir-se e tomar 
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decisões de forma presencial, remota ou virtualmente, por troca de mensagens eletrônicas ou 


utilização de plataforma de reunião virtual, desde que possa aferir-se a efetiva participação e 


manifestação da vontade dos associados, membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos, 


conforme o caso, sempre observadas as disposições deste Estatuto Social e normas internas do 


INSTITUTO HORAS DA VIDA. 


 


Parágrafo Primeiro. Os associados, diretores e conselheiros poderão votar pessoalmente, 


inclusive na eventual utilização de plataforma de reunião virtual, ou: 


 


(a) por meio de procurador com poderes específicos para atuar na reunião específica; 


(b) por carta com protocolo ou aviso de recebimento, desde que entregue no máximo até o 


momento imediatamente anterior ao início da fase de deliberação; ou 


(c) por e-mail, desde que sejam verificados os requisitos estabelecidos pelo INSTITUTO HORAS 


DA VIDA para aferir a autenticidade do voto e a mensagem seja recebida no máximo até o 


momento imediatamente anterior ao início da fase de deliberação da reunião, seja ela 


presencial, remota ou virtual. 


 


Parágrafo Segundo. Todos os órgãos internos do INSTITUTO HORAS DA VIDA poderão reunir-


se na sede do INSTITUTO HORAS DA VIDA ou em outro local a ser designado no momento da 


convocação da reunião do respectivo órgão. 


 


DA ASSEMBLEIA GERAL 


 


Art. 15. Haverá anualmente uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no primeiro 


semestre de cada ano. As Assembleias Gerais Extraordinárias ocorrerão conforme as 


necessidades previstas neste Estatuto. 


 


Art. 16. A convocação da Assembleia Geral Ordinária será feita pelo Diretor Presidente ou 


por um associado Fundador e a convocação das Assembleias Gerais Extraordinárias será 


feita: 


 


(a) pelo Diretor Presidente; ou 


(b) por um Associado Fundador; ou 


(c) por 1/5 (um quinto) dos demais associados com direito a voto. 


 


Art. 17. A convocação da Assembleia Geral será feita por cartas ou e-mails endereçados aos 


associados, ou ainda, afixada na sede do INSTITUTO HORAS DA VIDA. Será dispensada a 


convocação na hipótese de comparecimento da totalidade dos associados com direito a voto. 


 


Parágrafo primeiro. Quórum de Instalação: As assembleias se instalarão com a totalidade 


dos Associados Fundadores. 
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Parágrafo segundo. Quórum de Deliberação: As deliberações serão tomadas por decisão de 


maioria absoluta dos associados, desde que com o voto concorde da maioria dos Associados 


Fundadores, cabendo a cada associado o direito a um voto. 


 


Art. 18. A Assembleia Geral pode deliberar sobre qualquer matéria de interesse social para a 


qual tenha sido convocada, cabendo-lhe: 


 


(a) Eleger os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Consultivo e Fiscal; 


(b) Destituir os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Consultivo e Fiscal; 


(c) Aprovar, após parecer do Conselho fiscal, o relatório anual, as contas e o balanço anual 


apresentados pela Diretoria Executiva; 


(d) Fixar a orientação geral e aprovar o plano anual de atividades do INSTITUTO HORAS DA 


VIDA; 


(e) Apreciar os pareceres e sugestões do Conselho Fiscal; 


(f) Aprovar toda e qualquer alienação imobiliária; 


(g) Alterar o Estatuto, a qualquer tempo, em Assembleia especialmente convocada para esse 


fim; 


(h) Deliberar sobre entrada e saída de Associado, ressalvado o direito do Associado de requerer 


a própria demissão dos quadros associativos; 


(i) Deliberar sobre a participação do INSTITUTO HORAS DA VIDA em outras sociedades e 


associações, desde que possuam objetivos assemelhados ou que priorizem o impacto social 


positivo à população desfavorecida; 


(j) Deliberar sobre a dissolução do INSTITUTO HORAS DA VIDA, quando se tomar impossível, 


por qualquer motivo, a continuação de suas atividades; 


(k) Deliberar sobre a cisão, fusão ou incorporação do INSTITUTO HORAS DA VIDA; 


(l) Instituir e fixar a remuneração dos membros da Diretoria;  


(m) aprovar a constituição de fundo patrimonial endowment e/ou de outros fundos que visem 


a sustentabilidade econômico-financeira do INSTITUTO HORAS DA VIDA, bem como, quando o 


caso, aprovar seu regulamento; e 


(n) Deliberar sobre outros assuntos de interesse social e casos omissos neste. 


 


Parágrafo Primeiro. Para as deliberações a que se referem os itens (b); (g); (j) e (k) acima é 


exigida deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, sendo competência 


exclusiva da Assembleia Geral deliberar sobre os critérios de eleição dos administradores. 


 


Parágrafo Segundo. A Assembleia Geral será presidida por quaisquer dos Associados 


Fundadores ou pelo Diretor Presidente, que escolherá, dentre os presentes, um secretário 


responsável pelo expediente e pela redação da ata da reunião, que deverá ser 


posteriormente registrada em cartório, quando contiver decisões que produzam efeitos 


perante terceiros. 
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Parágrafo Terceiro. A exclusão de Associado só será admissível havendo justa causa, que 


deverá ser reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso a ser 


exercido em sede de Assembleia Geral. 


 
Artigo 19. A Assembleia Geral poderá avocar para si a deliberação sobre qualquer matéria de 
competência da Diretoria. 


DA DIRETORIA   EXECUTIVA 


 


Art. 20. O INSTITUTO HORAS DA VIDA será administrado por 01 (um) Diretor Presidente, 


associado ou não, a ser eleito pela Assembleia Geral, mas devendo necessariamente ter a 


indicação aprovada pela maioria dos Associados Fundadores. 


 


Parágrafo único. O mandato do Diretor Presidente é de 3 (três) anos, sendo vedada mais 


de uma reeleição consecutiva. O Diretor Presidente exercerá o seu mandato até a posse 


de seu sucessor, que se dará imediatamente após a eleição, sendo permitida a reeleição. 


 


Art. 21. Compete ao Diretor Presidente, além das demais atribuições esparsamente 


indicadas neste Estatuto: 


 


(a) praticar os atos ordinários de administração e gestão necessários ao funcionamento do 


INSTITUTO HORAS DA VIDA; 


(b) administrar, zelar e promover melhoramentos condizentes com os objetivos do 


INSTITUTO HORAS DA VIDA; 


(c) dar às rendas e contribuições do INSTITUTO HORAS DA VIDA os fins previstos neste 


Estatuto ou determinados em Assembleia Geral; 


(d) apresentar, anualmente, um relatório da sua gestão e as contas respectivas; 


(e) apresentar os relatórios contábeis e demonstrações financeiras à apreciação do 


Conselho Fiscal; 


(f) guardar sob sua responsabilidade todos os valores em moeda corrente ou em bens que 


pertençam ou venham a pertencer ao INSTITUTO HORAS DA VIDA, escriturando a receita; 


(g) prestar contas dos valores recebidos; 


(h) discutir as sugestões formuladas pelos associados relacionadas com os objetivos do 


INSTITUTO HORAS DA VIDA e submetê-las à Assembleia Geral; 


(i) convocar Assembleias Gerais; 


(j) representar o INSTITUTO HORAS DA VIDA ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, 


praticando todos os atos necessários a essa representação, inclusive outorga de 


procurações a terceiros, desde que com poderes específicos para assuntos claramente 


delimitados; 


(k) assinar cheques, autorizar compras, contratações de serviços e pagamentos em geral; 
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(l) contratar, admitir, suspender e demitir empregados, estipular suas obrigações, 


remunerações e condições de serviço; 


(m) estabelecer acordos, parcerias e contratar serviços alinhados com os interesses do 


INSTITUTO HORAS DA VIDA; 


(n) abrir contas correntes em estabelecimentos bancários; 


(o) elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de programação anual do INSTITUTO 


HORAS DA VIDA; 


(p) executar a programação anual de atividades do INSTITUTO HORAS DA VIDA; 


(q) aprovar a instituição, manutenção, transferência ou encerramento de dependências, 


representações, escritórios ou filiais; 


(r) aprovar marcas, logomarcas, nomes fantasia e outras designações ou sinais distintivos para 


os diferentes programas e projetos do INSTITUTO HORAS DA VIDA; e 


(s) prestar contas à Assembleia Geral sobre sua gestão, por meio de relatório de atividades, e 


sobre os aspectos contábeis, financeiros e tributários do INSTITUTO HORAS DA VIDA. 


 


Art. 22. O Diretor Presidente não responde pessoalmente pelas obrigações contraídas em 


nome do INSTITUTO HORAS DA VIDA, na prática de ato de gestão, sendo responsável, 


porém, pelos prejuízos a que der causa em virtude de infração ao presente Estatuto ou 


prática de atos ilícitos. 


 


DO CONSELHO CONSULTIVO 


 


Art. 23. O Conselho Consultivo, órgão facultativo, será composto por um número ilimitado 


de membros, associados ou não, eleitos pela Assembleia Geral com mandato de 02 (dois) 


anos, podendo ser reeleitos. 


 


Parágrafo único. O Conselho Consultivo terá as suas diretrizes e atribuições definidas por 


um regimento interno, o qual regulará as matérias de competência do Conselho Consultivo, 


definirá os seus membros e regulará o seu funcionamento.  


 


Art. 24. Cabe ao Conselho Consultivo subsidiar as atividades do INSTITUTO HORAS DA VIDA 


com dados, análises, estudos, opiniões e pareceres, solicitados por quaisquer dos 


representantes da Diretoria Executiva ou pela Assembleia Geral. 


 


DO CONSELHO FISCAL 


 


Art. 25. O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização do INSTITUTO HORAS DA VIDA podendo ser 


formado por 02 (dois) a 03 (três) conselheiros eleitos pela Assembleia Geral, associados ou 


não, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos sem limitação de vezes, os quais 


não poderão ocupar simultaneamente outros cargos nos órgãos de administração, bem como 


não poderão receber qualquer remuneração. 
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Art. 26. Compete ao Conselho Fiscal examinar e emitir pareceres sobre prestação de contas e 


balanço anual do Instituto, para que possam ser apresentados à Assembleia Geral Ordinária, de 


acordo com as exigências da Lei nº 9.790/99. 


 


Art. 27. O Conselho Fiscal reunir-se-á anualmente, por convocação do Diretor Presidente ou de 


qualquer de seus membros e terá competência para opinar sobre os relatórios de desempenho 


financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres anuais 


para a Assembleia Geral. 


 


CAPÍTULO IV - DO PATRIMÔNIO 


 


Art. 28. O patrimônio do INSTITUTO HORAS DA VIDA é formado por direitos e por bens 


móveis, imóveis, veículos, ações, títulos, valores, entre outros, que vier a adquirir na forma 


do Parágrafo Primeiro deste artigo. 


 


Parágrafo Primeiro. Os recursos financeiros necessários à manutenção do INSTITUTO HORAS 


DA VIDA poderão ser obtidos por: 


 


(a) doações, legados, usufrutos, patrocínios e contribuições de Associados, pessoas físicas ou 


jurídicas, nacionais ou estrangeiras, bem como entidades nacionais ou estrangeiras; 


(b) contratos, ajustes e acordos, em quaisquer modalidades, celebrados com pessoas físicas ou 


jurídicas privadas, nacionais ou estrangeiras, assim como junto a organismos internacionais; 


(c) termos de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação, termos de parceria, 


termos de compromisso, convênios e quaisquer outros contratos e demais acordos ou ajustes 


com o Poder Público; 


(d) receitas provenientes da administração de bens, inclusive dos imóveis que possui ou que 


venha a possuir, assim como da cessão de direitos; 


(e) remuneração por serviços executados, fornecimentos, vendas, participações, comissões e 


outras atividades afetas, direta ou indiretamente, às suas atividades e áreas de atuação; 


(f) arrecadação proveniente de eventos, publicações, espaços publicitários e outras atividades 


realizadas com a finalidade de arrecadar fundos para o INSTITUTO HORAS DA VIDA; 


(g) receitas decorrentes de bolsas, auxílios, pesquisas, estudos e serviços realizados pelo 


INSTITUTO HORAS DA VIDA ou sob a sua supervisão; 


(h) patrocínios e apoios, inclusive com a utilização de mecanismos de leis de incentivos fiscais e 


recursos decorrentes de renúncia fiscal com base na legislação competente; 


(i) juros bancários e rendimentos provenientes de títulos, ações, papéis financeiros e demais 


ativos financeiros, dentre outros; 


(j) rendas ou direitos em seu favor instituídas ou cedidas por terceiros; 


(k) subvenções e doações do Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 


(l) as receitas decorrentes da realização de sorteios, concursos ou operações assemelhadas; 
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(m)recebimento de direitos autorais e “royalties” decorrentes da exploração de direitos de 


propriedade imaterial que possua ou cujos direitos de exploração detenha;. 


(n) outras rendas eventuais ou outras formas que não comprometam a ética do INSTITUTO 


 


Parágrafo Segundo. A Diretoria Executiva poderá rejeitar legados ou doações que contenham 


encargos ou gravames de qualquer natureza ou que sejam contrários aos objetivos do 


INSTITUTO HORAS DA VIDA ou à lei. 


 


Parágrafo Terceiro. Os recursos do INSTITUTO HORAS DA VIDA serão aplicados integralmente 


na consecução e manutenção de seu objeto social, de forma imediata ou por meio da 


constituição de fundo patrimonial, fundo de reserva ou outros que venham a ser constituídos, 


não sendo permitida a distribuição de forma direta ou indireta, sob qualquer forma ou pretexto, 


entre os seus associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais 


resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 


qualquer natureza, participações ou parcelas do patrimônio do INSTITUTO HORAS DA VIDA. 


 


Parágrafo Quarto. O INSTITUTO HORAS DA VIDA aplicará os seus recursos integralmente no 


País para a manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais, podendo realizar 


despesas e captação de recursos no exterior, sempre que estas implicarem benefícios às 


atividades que desenvolve no País. 


 


Parágrafo Quinto. O patrimônio do INSTITUTO HORAS DA VIDA, em nenhuma hipótese, 


poderá ter aplicação diversa da estabelecida neste Estatuto e não constitui patrimônio de 


indivíduo, família, entidade de classe ou instituição de finalidade lucrativa. 


 


Art. 29. 


Parágrafo Segundo. O INSTITUTO HORAS DA VIDA manterá escrituração completa de suas 


receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão, 


observados os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 


Contabilidade, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, caso necessário. 


 


Parágrafo único. O INSTITUTO HORAS DA VIDA conservará em boa ordem, pelo prazo de cinco 


anos, contando da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas 


e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações 


que venham a modificar sua situação patrimonial; 


 


Art. 30. No caso de dissolução do INSTITUTO HORAS DA VIDA, o respectivo patrimônio líquido 


será transferido para outra(s) pessoa(s) jurídica(s) sem fins lucrativos congênere(s), de igual 


natureza, preferencialmente que tenha(m) o mesmo objetivo social do INSTITUTO HORAS DA 


VIDA, qualificada(s) como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 e que 


preencha(m) os requisitos da Lei nº 13.019/2014, cuja escolha caberá à Assembleia Geral. 
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Parágrafo Primeiro. Caso perca a qualificação prevista na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, 


o acervo patrimonial disponível no INSTITUTO HORAS DA VIDA, adquirido com recursos públicos 


durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido à outra pessoa jurídica 


qualificada nos termos da referida lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social. 


 


Parágrafo Segundo. O INSTITUTO HORAS DA VIDA garantirá a todos os associados e ao público 


em geral acesso irrestrito aos documentos e informações relativos à prestação de contas, 


inclusive por publicação na íntegra em seu sítio na internet. 


 


CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 


 


Art. 31. O exercício social coincide com o ano civil. 


 


Art. 32. Fica expressamente proibido o uso da denominação social do INSTITUTO HORAS DA 


VIDA em atos que não sejam relacionados ao seu objeto social ou que envolvam o INSTITUTO 


HORAS DA VIDA em obrigações relativas a negócios estranhos ao seu objetivo social, 


especialmente no que tange à prestação de avais, endossas, fianças e cauções de favor. 


 


Art. 33. Os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Consultivo e Fiscal terão os 


respectivos mandatos prorrogados até a posse de seus sucessores, mediante assinatura de 


termo de prorrogação de mandato. 


 
Art. 34. É defeso a quaisquer membros da Diretoria e/ou Conselhos, e ineficaz em relação ao 
INSTITUTO HORAS DA VIDA, o uso da denominação desta em negócios estranhos às suas 
finalidades institucionais, inclusive em fianças, avais ou quaisquer outras garantias. 


Art. 35. Especialmente durante o período de transição - assim entendido como os primeiros 90 
(noventa) dias de cada gestão - a nova e a antiga Diretoria, Conselho Consultivo ou Conselho 
Fiscal devem envidar os melhores esforços para que haja o devido compartilhamento de 
informações e documentos necessários para o exercício dos respectivos cargos. 


Art. 36. Aplicam-se aos casos omissos decorrentes deste Estatuto as disposições legais vigentes 
e, na falta destas, os casos e as dúvidas serão resolvidos pela Assembleia Geral. 


Art. 37. Os associados elegem o foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer 


controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 


que seja. 


 


Art. 38. Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação. 


 


São Paulo, 23 de dezembro de 2021. 
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___________________________________ 


ELISÂNGELA TORRES DE ARAÚJO TOLOSA 


Presidente da Assembleia 


_______________________________ 


RUBEM ARIANO CRESPO NETO 


Secretário da Assembleia 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 
INSTITUTO HORAS DA VIDA 


CNPJ/ME nº 19.030.412/0001-00 
 
Data, hora e local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de 2021, às 10h00 (dez) horas, os 
associados se reuniram por vídeo conferência, utilizando o aplicativo Google Meet, nos termos do 
artigo 14, parágrafo primeiro do Estatuto Social, por meio do endereço de acesso: 
meet.google.com/axz-ybmd-mrp 
 
Convocação: A presente Assembleia Geral Extraordinária foi convocada nos termos do artigos 13 e 
14 do Estatuto Social, conforme Edital de Convocação datado 03 de dezembro de 2021, anexo a esta 
Ata.  
 
Presença: Estiveram presentes os associados que assinam esta ata, compondo o quórum exigido pelo 
Estatuto Social do Instituto para a realização da Assembleia, nos termos do artigo 14, parágrafo 
primeiro. 
 
Mesa: A presente Assembleia foi presidida pela Diretora Presidente do Instituto, a Sra. Elisangela 
Torres de Araújo Tolosa, o qual convidou a mim, Rubem Ariano Crespo Neto, para secretariá-la, nos 
termos do artigo 15, parágrafo segundo, do Estatuto Social. 
 
Ordem do dia: o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos e deu ciência aos presentes sobre as 
matérias constantes da ordem do dia desta reunião, a saber: (i) alteração do Estatuto Social do 
Instituto e sua consolidação, conforme o artigo 15, alínea “g” do Estatuto Social; e (ii) outros assuntos 
de interesse do Instituto. 
 
Deliberações: Instalada a Assembleia Geral, os Srs. Associados examinaram as matérias indicadas na 
Ordem do Dia e deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: 
 


(i) Aprovaram a alteração do Estatuto Social do Instituto, nos termos do artigo 15, alínea 
“g” do Estatuto Social, visando adequá-lo aos atuais objetivos sociais do Instituto, à Lei 
n° 13.019/2013, tida como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, 
bem como ajustar as disposições sobre seu funcionamento e realizar aprimoramentos 
em geral. O Estatuto Social, devidamente alterado e consolidado, encontra-se Anexo a 
esta ata. 


 
1. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta 
ata, em forma de sumário, lida, achada conforme e assinada pelo Presidente e Secretário da reunião 
e pelos Associados presentes:  
 


São Paulo/SP, 23 de dezembro de 2021. 
 
 


___________________________ 
Elisangela Torres de Araújo Tolosa 


Presidente da reunião 


   ______________________________ 
           Rubem Ariano Crespo Neto 
                 Secretário da reunião  


  
 
Advogada Responsável: 


______________________________ 
Erika Spalding 
OAB/SP nº 184.964 
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LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO HORAS DA VIDA, 
OCORRIDA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 10H00MIN (DEZ) HORAS, REALIZADA POR VÍDEO 
CONFERÊNCIA, UTILIZANDO O APLICATIVO GOOGLE MEET, POR MEIO DO ENDEREÇO DE ACESSO: 
meet.google.com/axz-ybmd-mrp 
 


ASSOCIADO ASSINATURA 


Rubem Ariano Crespo Neto 
 (Associado Fundador) 


 


Milena de Noronha Ariano Moratelli 
(Associada Efetiva) 


 


Mariella de Noronha Ariano Mesquita 
(Associada Efetiva) 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 


INSTITUTO HORAS DA VIDA 
CNPJ/ME sob o nº 19.030.412/0001-00 


 
Ficam convocados os associados do INSTITUTO HORAS DA VIDA, nos termos do artigo 13 e 14 
do Estatuto Social, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 
23 (vinte e três) de dezembro de 2021, às 10h00 (dez) horas, por meio de vídeo conferência, 
conforme dados de acesso indicados abaixo, para deliberação das seguintes matérias: 
 
Ordem do Dia: 
 
(a) Alteração do Estatuto Social do Instituto e sua consolidação, conforme o artigo 15, alínea 


“g” do Estatuto Social; e 
(b) Outros assuntos de interesse do Instituto. 
 
Dados de Acesso 
 


 Aplicativo: Google Meet 
 Link da reunião: meet.google.com/axz-ybmd-mrp 


 
 


São Paulo/SP, 03 de dezembro de 2021. 
 
 


___________________________ 
Elisangela Torres de Araújo Tolosa  


Diretora Presidente 
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INSTITUTO HORAS DA VIDA 


CNPJ/ME nº 19.030.412/0001-00 


 


      ILMO SR. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO 


PAULO/SP.  


 


 


 


 


Elisangela Torres de Araújo Tolosa, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de 


Identidade RG nº 25.067.839-1 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 190.693.078-39, e-mail 


elisangela.tolosa@horasdavida.org.br, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de 


São Paulo, na Rua Professor Miguel Russiano, nº 295, apto. 6, Vila Aricanduva, CEP 03502-030, 


representante do INSTITUTO HORAS DA VIDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 


CNPJ/ME sob o nº 19.030.412/0001-00, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 


na Rua Ferreira de Araújo, nº 22, conj. 98, Pinheiros, CEP 05428-000, vem requerer, nos termos 


do art. 121 da Lei nº 6.015/73, e da Lei nº 10.406/02, o registro do instrumento em anexo, 


juntando 01 (uma) via de igual teor e forma. 


 


Termos em que,  


pede deferimento. 


 


São Paulo/SP, 31 de janeiro de 2022. 


 


 


_________________________ 


Elisangela Torres de Araújo Tolosa  


Diretora Presidente 
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Status da assinatura Aprovado
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