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EST ATUTO SOCIAL 

ASSOCIACAO NACIONAl DE DESENVOlVIMENTO ESPORTE E EDUCACAO - ANDEE 

CAPiTULO I - DA DENOMINACAO, FINS E SEDE 

Artigo 1° - ASSOCIACAO NACIONAl DE DESENVOlVIMENTO ESPORTE E EDUCACAO - / 

ANDEE e uma associayao de direito privado, sem fins lucrativos ou economicos, de durayao 

indeterminada, com sede na Boulevard Othon Feliciano, nO 02, conjunto 136, bairro do/ 

Gonzaga, na cidade de Santos, Estado de Sao Paulo, CEP. 11 .060-010. 

§ 1° - A ANDEE pod era atuar em ambito nacional e internacional, organizando-se em / 

tantas unidades quantas forem necessarias, podendo abrir e/ou encerrar filiais , 

escritorios e representayoes, por decisao da sua Assembleia Geral. 

§ 2° - A ANDEE nao constitui patrimonio de: (i) individuo ou grupo de individuos; (ii) 
, . 

familia ; (iii) entidade de classe; (iv) sociedades sem carater beneficente de 

assistencia social; (v) organizayao que nao seja de interesse publico; ou ainda (vi) 

organizayao de carater lucrativo. 

Artigo 2° - A ANDEE tem por tem por missao e objetivo apoiar a defesa, a garantia e 0 

exercfcio dos direitos civis, economicos, sociais e culturais por meio de ayoes de promoyao do /" 

esporte, meio ambiente e educayao, direcionadas ao publico em geral e, em especial , para / 

crianyas e adolescentes nos termos do Estatuto da Crianya e do Adolescente (Lei Federal n° 

.069, 13.07.90), bem como promover a educayao complementar gratuita, a cidadania e 0 

esguardo dos interesses difusos e coletivos, por meio da realizayao de trabalhos e da 

xecuyao de projetos nas areas relacionadas. Constituem tambem seus objetivos sociais: 

I. promover a etica, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia, a 

participayao popular e outros valores universais, visando contribuir para a formayao 

de uma sociedade sustentavel , democratica e humanista; 

II. contribuir para a preservac;:ao do meio ambiente e garantir uma vivencia digna as 

futuras gerayoes, por meio da defesa e conservayao ambiental , de forma a contribuir 

para a construyao de uma sociedade pautada no desenvolvimento sustentavel; 

III. fomentar 0 esporte educacional e de competic;:ao enquanto instrumento socio

educativ~, visando por meio deste promover 0 exercfcio da cidadania e 0 

desenvolvimento humane e permitir que floresyam valores como solidariedade, 

afetividade e cooperac;:ao; e 

IV. apoiar serviyos de educayao integral e complementar, no desenvolvimento de 

ayoes para a elevayao da qualidade de vida e de educayao e cultura dos seus 

respectivos publicos-alvo, por meio de atividades educacionais e profissionais. 
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Artigo 3° - Para cumprimento de suas finalidades a ANDEE observara os principios da etica, 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia, e nao 

fara distingao alguma quanto a raga, cor, genero, condigao social , orientagao sexual, credo 

politico ou religioso, podendo, para tanto, promover e praticar as seguintes atividades proprias 

e permanentes, de relevancia publica e social: 

I. contribuir, organizar e apoiar iniciativas e atividades de educagao em cultura, 

esporte e sustentabilidade, bem como projetos de educagao artistica, esportiva, 

cultural e historica, de bem estar social, saneamento basico e conservagao ambiental , 

em escolas e comunidades, a fim de formar cidadaos conscientes e ativos; 

II. participar, criar e manter organismos educacionais, esportivos e artistico-culturais 

de toda classe, tais como, mas nao se limitando a, centros de formagao e pesquisa, 

nucleos de convivencia , ginasios para pratica de esportes, oficinas de teatro, 

estudios, etc. ; 

III. organizar, contribuir e/ou apoiar, financeira ou institucionalmente a realizagao de 

eventos de interesse, sejam desportivos, educacionais e/ou recreacionais, em 

especial , torneios e campeonatos, encontros, congressos, debates, exposigoes, 

concursos, cursos de formagao, aperfeigoamento, reciclagem ou quaisquer outros 

eventos de interesse; 

IV. estabelecer em ambito nacional e transnacional apoio e parcerias com diversas 

comunidades tradicionais, ambientais e sociais, e tambem com orgaos publicos e 

privados, com vistas a realizagao de trabalhos nas areas da educagao, meio 

ambiente e esporte, com vistas a consecugao de suas finalidades; 

V. realizar cursos, debates, palestras, shows, musicais, apresentagoes, workshops, 

conferencias, edigao em jornais ou periodicos, gravagao de CDs, de videos e fitas, 

que registrem saberes, enfocando a importancia da promogao da saude, da cultura, 

do esporte, da tecnologia, da conservagao do patrimonio natural, hist6rico e cultural 

existentes; 

VI. realizar pesquisas e trabalhos artisticos e cientificos referentes ao meio ambiente; 

VII. apoiar e propor demandas judicia is visando resguardar valores culturais, 

hist6ricos, turisticos, paisagisticos, artisticos, educacionais, ambientais e outros 

interesses difusos e coletivos; 

VIII . adotar medidas nas diferentes areas de agao publica e do setor privado e intervir 

na elaboragao de politicas de educagao, cultura, de esporte, de conservagao do meio 

ambiente e do patrimonio hist6rico, turistico, paisagistico, artistico, de geragao de 

renda, de protegao aos direitos e interesses das comunidades tradicionais e 

indigenas nas esferas municipais, estaduais, federais e supranacionais; 

IX. envidar esforgos para a preservagao e restauragao dos processos ecol6gicos 

essenciais, contribuindo para a recuperagao do ambiente urbano atraves do plantio 

de arvores e zelando por logradouros e Parques Publicos; 
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X. orientar a recuperac;ao ambiental de areas ameac;adas e acompanhar 0 seu estado 

de evoluc;ao, estimulando 0 desenvolvimento de projetos agricolas sustentaveis e de 

tecnologia para promover a recuperac;ao e evitar 0 avanc;o da degradac;ao ambiental ; 

XI. prestar serviC;os, comercializar produtos ou outros materiais de interesse, unica e 

exclusivamente como projeto de gerac;ao de sustentabilidade e renda , aplicando 

eventual superavit nas finalidades socia is descritas no artigo anterior; 

XII. firmar convenios, cooperac;oes tecnicas e institucionais, parcerias, intercambio e 

outras relac;oes nao estranhas ao seu fim social com organismos publicos e/ou 

privados, brasileiros e/ou estrangeiros nas areas de comum interesse; 

XIII. constituir e participar de outras pessoas juridicas, orgaos, comissoes, conselhos, 

consorcios, redes, projetos de cooperac;ao tecnica e institucional e quaisquer outras 

formas associativas, tanto publicas quanto privadas, nacionais ou estrangeiras, com 

finalidades nao contrarias a este Estatuto; 

XIV. realizar quaisquer outras atividades ou praticar quaisquer outros atos 

necessarios ao cumprimento de seus objetivos sociais. 

Artigo 4° - A ANDEE podera adotar Regimentos Internos ou fixar normas especfficas para 

disciplinar procedimentos pertinentes a sua estrutura, organizac;ao e funcionamento. 

CAPiTULO II - DOS ASSOCIADOS 

Artigo 5° - 0 quadro de associados da ANDEE e constitufdo pelos Associados Efetivos, assim 

consideradas as pessoas ffsicas e jurfdicas que participam sistematica mente das ac;oes em 

curso. 

rtigo 6° - A ANDEE podera distinguir como "Membros Benemeritos" aqueles que, mesmo 

ao sendo associados, tenham prestado relevantes servic;os ao Instituto ou aos seus objetivos 

rtigo 7° - Sao requisitos para admissao de Associados Efetivos: / 

I. ser pessoa ffsica ou jurfdica que concorde com os termos do presente estatuto; 

II. demonstrar interesse pela defesa dos valores, missao e objetivos sociais da 

ANDEE; 

III. colaborar sistematica mente com 0 desenvolvimento das atividades da entidade 

por, no minimo, 6 (seis) meses; e 

IV. ter aprovada pela Assembleia Geral sua pro posta de associac;ao. 

rtigo 8° - Os Associados Efetivos da ANDEE poderao desligar-se quando 

ecessario, protocolando junto a Diretoria da entidade seu pedido de demissao. 
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Artigo go - Sao requisitos para exclusao de Associados Efetivos: 

I. 0 nao comparecimento, injustificado, em 3 (tres) ou mais Assembleias Gerais 

Ordinarias; 

II. a viola9ao do presente estatuto e demais disposi90es legais vigentes; 

III. 0 desvio de finalidades da ANDEE; ou 

IV. a ocorrencia de quaisquer motivos graves que infrinjam a etica da ANDEE, que 

poderao estar descritos em Regimento Interno. 

Paragrafo Unico - A exclusao do associado s6 e admissivel havendo justo motiv~ , 

assim reconhecido em decisao fundamentada da Diretoria cabendo recurso a 
Assembleia Geral. 

Artigo 10 - sao direitos de todos os Associados Efetivos, alem dos oulros dispoSlos nesle / 

Estatuto: 

I. ter acesso ao teor integral do estatuto da ANDEE; 

II. encaminhar propostas a Diretoria da entidade; 

III. convocar Assembleia Geral, mediante a assinatura de 1/5 (um quinto) do 

quadro de associados; e 

IV. ter voz e voto nas Assembleias Gerais, observadas as disposi90es 

estatutarias. 

Artigo 11 - Sao deveres de todos os Associados Efelivos, alem dos dema;s d;sposlos nesle / 

Estatuto: 

I. respeitar e observar 0 presente Estatuto, as disposi90es reg imentais e as 

delibera90es da Diretoria e da Assembleia Geral , zelando pelo bom nome da ANDEE, 

atuando em conformidade com seus principios e finalidades; 

II. prestar a ANDEE coopera9ao moral , material e intelectual , esfor9ando-se pelo seu 

engrandecimento; 

III. contribuir financeiramente com a ANDEE nos termos estabelecidos pela 

Assembleia Geral; e 

IV. comunicar, por escrito, a Diretoria, toda e qualquer altera9ao de seus dados 

cadastrais. 

CAPiTULO III - DOS ORGAOS DE ADMINISTRACAO 

rtigo 12 - A administra<;ao da ANDEE sera exercida pelos seguintes 6rgaos: 

I. Assembleia Geral; 

II. Diretoria; e 

III. Conselho Fiscal. 

r 
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§ 1° - Os orgaos de administrayao deverao adotar praticas de gestao necessarias e 

suficientes a coibir a obtenyao, por qualquer um, de forma individual ou coletiva , de 

beneficios ou vantagens pessoais, em decorrencia da participayao em processos 

decisorios. 

§ 2° - Fica vedado 0 acumulo de cargos no exercicio de funyoes entre a Diretoria e 0 

Conselho Fiscal da entidade. 

§3° - Sera garantida a representayao da categoria de atletas no ambito dos orgaos e 

conselhos tecnicos incumbidos da aprovayao de regulamentos das competiyoes 

eventualmente organizadas pela ANDEE, bem como nos colegiados de direyao e na 

eleiyao para os cargos da ANDEE. 

CAPiTULO IV - DA ASSEMBlEIA GERAl 

Artigo 13 - A Assembleia Geral, 6rgao soberano da AN DEE, constituir-se-a de todos os 

Associados Efetivos em pleno gozo de seus direitos legais e estatutarios. 

Artigo 14 - Compete a Assembleia Geral: 

I. discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse da entidade para a 

qual for convocada; / 

II. alterar ou reformar parcial ou totalmente 0 presente Estatuto Social; 

III. apreciar 0 relat6rio da Diretoria e decidir sobre a aprovayao das contas e balanyo / 

anual que deverao ser apresentados aos associ ados com, no minimo, 7 (sete) dias 

corridos de antecedElncia; 

IV. decidir pela aquisiyao ou alienayao de bens im6veis 

V. eleger e destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da ANDEE; e 

VI. decidir pela realizayao de operayoes societarias e pela dissoluyao da ANDEE. / 

Artigo 15 - A Assembleia Geral reunir-se-a, ordinariamente anualmente por convocayao com / 

15 (quinze) dias corridos de antecedencia expedida pelo Presidente, para discussao de 

ssuntos gerais da entidade, reunindo-se, ao menos uma vez por ano, para: 

a) aprovar 0 Plano de Trabalho anual da ANDEE, submetido pela Diretoria ; 

b) apreciar 0 Relatorio de Atividades anual da Diretoria; 

c) discutir e aprovar as contas, 0 balanyo anual e as demonstrayoes financeiras 

previa mente analisadas pelo Conselho Fiscal. 

Paragrafo unico - A cada 4 (quatro) anos devera ser convocada uma Assembleia 

Geral Ordinaria para eleger 0 Presidente, 0 Vice-Presidente e 0 Diretor Financeiro e 

os membros do Conselho Fiscal. 

rtigo 16 - A Assembleia Geral reunir-se-a, extraordinariamente, quando convocada com no 

inimo 2 (dois) corridos de antecedencia: 
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I. pelo Presidente; 

II. por requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados; ou 

III. pelo Conselho Fiscal, quando injustificadamente n80 for convocada Assembleia 

Geral Ordinaria, nos prazos estabelecidos, bem como no caso de haver motivos de 

relevancia e urge!ncia que justificarem sua convocac;8o. 

Artigo 17 - A Assembleia Geral sera canvacada para fins determinadas, mediante previa e / 

geral anuncio, atraves de edital afixado na sede da ANDEE, por circulares, e-mails, ou outros 

meios adequados, observada a antecedE'mcia regulamentada neste Estatuto. 

§ 10 - As Assembleias instalar-se-8o em primeira convocaC;8o com 2/3 (dois terc;os) 

dos Associados e, em segunda convocaC;8o, decorridos 30 (trinta) minutos, com 

qualquer numero, sendo as deliberac;oes tomadas por maioria simples dos presentes, 

exceto nos casos previstos no paragrafo a seguir. 

§ 20 - Instalar-se-ao em primeira convocac;ao com 2/3 (dois terc;os) dos Associados e, 

em segunda convocaC;8o, decorridos 30 (trinta) minutos, com qualquer numero dos 

Associados, sendo as deliberac;oes tomadas necessariamente pelo voto de 2/3 (dois 

terc;os) dos Associados Efetivos presentes, quando a Assembleia tratar da destituic;80 

dos Diretores ou Conselheiros Fiscais, da admissao e da exclus80 Associados. 

§ 30 - Instalar-se-ao em primeira e em segunda convocac;ao com 2/3 (do is terc;os) dos 

Associados as Assembleias que deliberarao necessariamente com 2/3 (dois terc;os) 

dos Associados presentes, sobre: 

I. alterar ou reformar parcial ou totalmente 0 presente Estatuto; e 

II. decidir por operac;oes societarias ou pela dissoluC;80 da ANDEE; 

§ 40 - Dispensar-se-a a formalidade de convocaC;8o prevista neste artigo quando 

presentes a Assembleia a totalidade dos Associados Efetivos da ANDEE. 

§ 50 - E permitido 0 voto por procurac;ao apenas para a finalidade de representac;ao 

de um Associado Efetivo por outro associado Efetivo em Assembleia Geral ; 

§ 60 - As Assembleias Gerais com competencia eleitoral serao regidas por Regimento 

Eleitoral proprio, que estabelecera prazos e condic;oes para candidaturas, a ser 

aprovado em Assembleia Geral com antecedencia minima de 45 (quarenta e cinco) 

dias corridos das eleic;oes. 

CAPiTULO V - DA DIRETORIA 

Artigo 18 - A Diretoria sera constituida por 3 (tres) membros, sendo um Presidente, um Vice

Presidente e um Diretor Financeiro, para mandato de 4 (quatro) anos, sendo permitida uma 

unica reconduc;ao. 
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§ 1° - Em suas ausencias ou impedimentos temporarios, 0 Presidente sera 

substitufdo pelo Vice-Presidente. 

§ 2° - Na hipotese de falta ou impedimento permanente, a Assembleia designara 0 

substituto do Presidente em todas as suas competencias defin idas neste estatuto. 

Artigo 19 - Compete a Diretoria: 

I. exercer a gestao operacional da ANDEE, orientando e dirigindo suas atividades; 

II. primar pela qualidade tecnica dos projetos e atividades desenvolvidos; 

III . incentivar e/ou favorecer a format;:ao continua e permanente dos profissionais 

envolvidos com as atividades da entidade; 

IV. exercer a administrat;:ao dentro das limitat;:oes de poderes estabelecidas neste 

Estatuto e dos Regimentos Internos da entidade, aceitando e submetendo-se a todas 

as leis vigentes no pais, tomando as medidas necessarias a consecut;:ao dos fins 

sociais; 

V. apresentar a Assembleia Geral anualmente 0 "Relatorio de Atividades", a 

"Prestat;:ao de Contas" e 0 "Plano de Trabalhos" a serem desenvolvidos; 

VI. articular-se com instituit;:oes dos setores publico e privado, para mutua 

colaborat;:ao em atividades de interesse comum ; 

VII. decidir sobre a contratat;:ao e demissao do quadro funcional e gerencial, dos 

consultores e fornecedores da entidade, fixando-Ihes os vencimentos; e 

VIII. criar assessorias, consultorias especiais, comites e/ou outros cargos internos que 

venham a ser necessarios para melhor realizat;:ao de seus objetivos sociais; IX. 

resolver casos omissos e propor a Assembleia Geral as mOdificat;:oes que se fizerem 

necessarias no Estatuto. 

Artigo 20 - Compete ao Presidente: 

I. representar a entidade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente; / 
II. isoladamente, abrir ou fechar contas bancarias, movimentando-as; 

III. isoladamente, assinar compromissos financeiros, documentos publicos ou privados 

e realizar a aplicat;:ao de fundos, apos 0 consentimento da Assembleia Geral 

especialmente para esse fim convocada; 

IV. contratar prestat;:ao de servit;:os; e 

V. convocar reunioes de Diretoria, de Conselho Fiscal, bem como as Assembleias e 

coordenar os Pleitos Eleitorais. 

rtigo 21 - Compete ao Vice-Presidente: 

I. dirigir e orientar, em conjunto com os demais membros da Diretoria, a execut;:ao das 

atividades da Associat;:ao, cumprindo e fazendo cumprir este Estatuto; 
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II. substituir 0 Presidente em suas faltas ou impedimentos, representando a entidade, 

quando for solicitado, bem como assumir 0 mandato de Presidente, em caso de 

vacancia , ate 0 seu termino; e 

III. prestar, de modo geral, sua colabora98o ao Presidente. 

Artigo 22 - Compete ao Diretor Financeiro: 

I. dirigir e orientar, em conjunto com os demais membros da Diretoria, as atividades da 

Associa980, cumprindo e fazendo cumprir este Estatuto; 

II. elaborar, em conjunto com 0 Presidente, anualmente a "Presta980 de Contas" do 

ana anterior; e 

III. substituir 0 Vice-Presidente em suas faltas ou impedimentos temporarios. 

Artigo 23 - A outorga de procura90es deve ser realizada isoladamente pelo Presidente, para 

fins especificos, por prazo determinado de ate 1 (um) ano, exceto para fins judiciais, que 

poder80 ter prazo indeterminado. 

CAPiTULO VI - DO CONSElHO FISCAL 

Artigo 24 - 0 Conselho Fiscal tera de 2 (dois) a 5 (cinco) membros eleitos pela Assembleia / 

Geral. 

§ 1° - 0 Conselho Fiscal sera eleito pela Assembleia Geral e exercera suas fun90e 

de forma autonoma e independente durante mandato de 04 (quatro) anos. 

§ 2° - 0 Conselho Fiscal reunir-se-a ordinariamente semestralmente, e 

extraordinariamente, sempre que se fizer necessario. 

rtigo 25 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I. examinar os livros de escritura98o, balan90s e contas da AN DEE; 

II. opinar e fazer recomenda90es sobre os balan90s e relat6rios de desempenho 

financeiro e contabil e sobre as opera90es patrimoniais realizadas, emitindo 

pareceres anuais ace rca das presta90es de contas para a Assembleia Geral ; 

III. requisitar a Diretoria, a qualquer tempo, documenta98o comprobat6ria das 

opera~oes economico-financeiras realizadas pela Institui980; 

IV. acompanhar 0 trabalho de eventuais auditores externos independentes; e 

V. convocar extraordinariamente a Assembleia Geral , nos termos deste Estatuto. 

CAPiTULO VII- DO PATRIMONIO SOCIAL 

rtigo 26 - 0 patrimonio social da ANDEE sera constituido de (i) bens m6veis, im6veis, 

s moventes, a90es, titulos, valores e direitos, que perten9am ou venham a pertencer a 
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ANDEE; (ii) doaC(oes e subvenC(oes recebidas, que serao aplicadas nas finalidades a que 

estejam vinculadas; (iii) legados, auxilios, direitos, creditos e/ou quaisquer contribuiC(oes de 

pessoas fisicas e/ou juridicas, associ ad as ou nao, publicas e/ou privadas, nacionais e/ou 

estrangeiras; (iv) os rendimentos produzidos por todos os seus bens, direitos e atividades 

realizadas para a consecuC(ao dos seus objetivos sociais, tais como, mas nao se limitando a 
prestaC(ao de serviC(os, comercializaC(ao de produtos especificados na forma deste estatuto, 

rendas oriundas de direitos autorais e/ou propriedade industrial. 

§ 1° - As receitas, rendas, rendimentos e superavit eventualmente apurados pela 

ANDEE serao integralmente aplicados no pais, na consecuC(ao e desenvolvimento de 

seus objetivos sociais. 

§ 2° - As despesas da ANDEE deverao guardar estreita e especifica relaC(ao com 

suas finalidades. 

§ 3° - A ANDEE nao distribui resultados, dividend os, bonificaC(oes, participaC(oes ou 

parcela de seu patrim6nio sob nenhuma forma ou pretexto. 

§ 4° - A ANDEE nao remunera pelo exercicio de suas funC(oes estatutarias, nem 

concede vantagens ou beneficios por qualquer forma ou titulo, a seus associados, 

Conselheiros Fiscais, benfeitores ou equivalentes. 

§ 5° - A ANDEE podera, no entanto, remunerar os membros da Diretoria, do 

Conselho Cientifico e do Conselho de Neg6cios que efetivamente atuem na gestao 

executiva ou que Ihe prestem serviC(os especificos, respeitados, em ambos os casos, 

os valores praticados pelo mercado em que atua. 

/ 

Artigo 27 - Na hip6tese da ANDEE vir a obter e ter, posteriormente, cassada a qualificaC(ao de 

OrganizaC(ao da Sociedade Civil de Interesse Publico, 0 patrim6nio liquido adquirido com / 

recursos publicos durante 0 periodo em que perdurou a qualificaC(ao, sera contabilmente 

apurado e transferido a outra pessoa juridica indicada pela Assembleia Geral, que seja 

qualificada nos termos da Lei 9.790/99, e que, preferencialmente, possua os mesmos objetivos 

sociais. 

CAPiTULO VIII - DO EXERCiclO SOCIAL E DA PREST ACAO DE CO NT AS 

Artigo 28 - 0 exercicio social da ANDEE tera inicio em 1° de janeiro e termino em 31 de 

dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercicio serao levantadas as DemonstraC(oes 

Financeiras e preparado 0 relat6rio da Diretoria referente ao periodo, relacionando as 

atividades desenvolvidas com as receitas e despesas verificadas durante 0 exercicio em 

questao, para manifestaC(ao do Conselho Fiscal e posterior remessa para apreciaC(ao e 

aprovaC(ao da Assembleia Geral. 

Artigo 29 - A PrestaC(ao de Contas da ANDEE observara, no minimo: 

ElL , ~~ . 5 7 n 2 2 

~----
RCPJ I SANTOS 
PRENOTADO 

9 



I. os principios fundamentais de contabil idade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 

II. a publicidade, p~r qualquer meio eficaz, no encerramento do exercicio fiscal , ao 

relat6rio de atividades e das demonstrac;oes financeiras da entidade, incluindo as 

certidoes negativas de debito junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposi<;ao 

para 0 exame de qualquer cidadao; 

III. a realizac;ao de auditoria, inclusive p~r auditores externos independentes, se for 0 

caso, da aplicac;ao dos eventuais recursos, objeto de Termo de Parceria, conforme 

previsto em regulamento; 

IV. a Prestac;ao de Contas de todos os recursos e bens de origem publica recebidos 

sera feita conforme determina 0 paragrafo unico do Artigo 70 da Constitu i<;ao Federal; 

e 

V. instrumentos de controle social e transparencia na gestao da movimenta<;ao de 

recursos e de fiscalizac;ao interna que permitam 0 acompanhamento, pelo publico em 

geral , da gestao da ANDEE, inclusive a or<;amentaria , tais como, mas nao se 

limitando a: 

• divulgac;ao das ac;oes relacionadas ao recebimento e destinac;ao de 

recursos publicos, com a indicac;ao dos respectivos instrumentos de 

formaliza<;ao dos acordos, seu respectivo valor, prazo de vigemcia , nome 

da pessoa, fisica ou juridica, contratada, entre outros; 

• 0 acesso irrestrito a todos os associados aos documentos e informac;oes 

relativos a prestac;ao de contas, bem como aqueles relacionados a gestao 

da ANDEE, os quais deverao ser publicados na integra em seu sitio 

eletr6nico; 

• a elaborac;ao de relat6rios de gestao e de execuc;ao on;amentaria; e 

• a publicac;ao anual de seus balanc;os financeiros. 

CAPiTULO IX - DA TRANSFORMACAO, CISAO, FUSAO, INCORPORACAO E DISSOlUCAO 

rtigo 30 - A ANDEE podera ser submetido a operac;oes societarias tais como transformac;ao, 

ncorporac;ao, fusao, cisao, podendo ainda ser dissolvida desde que por decisao da Assembleia 

era!. 

Paragrafo Unico: Se, a epoca da dissoluc;ao a ANDEE estiver qualificada como 

Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico, nos termos da Lei 9.790/99, 0 

respectiv~ patrimonio liquido devera necessariamente ser destinado para outra / 

pessoa juridica de igual natureza indicada pela Assembleia que deliberar pela sua 

dissoluc;ao, que preencha os requisitos da Lei 13.019/2014, seja qualificada nos 

termos da Lei 9.790/99, e que, preferencialmente, possua os mesmos objetivos 

sociais. 
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.......... -::r ... CAPITULO X - DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Artigo 31 - Sao expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com rela9ao a entidade, 

os atos de qualquer Associado, Diretor ou Conselheiro, que a envolverem em obriga90es ou 

neg6cios estranhos aos seus objetivos, finalidades e atividades sociais, tais como, mas nao se 

limitando a fian9as, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros. 

Artigo 32 - Os Associados, Diretores ou Conselheiros nao respondem solidaria nem / 

subsidiariamente, pelas obriga90es e encargos assumidos pela ANDEE, como tambem 

nenhum direito terao no caso de demissao, exclusao ou falecimento. 

Artigo 33 - Os casos omissos serao resolvidos 
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