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INSTITUTO DO PREMATURO - VIVER E SORRIR
CNPJ 06.140.475/0001-60

ESTATUTO SOCIAL
CAPíTULO I
DA DENOMINAÇÃO, PRAZO, SEDE E FINS
Art. 1º. O INSTITUTO DO PREMATURO - VIVER E SORRIR,anteriormente denominado
VIVER E SORRIR - GRUPO DE APOIO AO PREMATURO, que adota o nome fantasia
INSTITUTO DO PREMATURO e assim doravante referido, fundado em 29 de janeiro de
2004, com seus atos constitutivos registrados no 3º Oficial de Registro Civil de Pessoa
Jurídica sob o nº 0477587, em 18.02.2004, e alterações posteriores, sendo a última
registrada sob o nº 693684, em 11.09.2015, é uma pessoa jurídica de direito privado,
sem quaisquer fins lucrativos, de caráter assistencial, científico e filantrópico, com
prazo de duração indeterminado e que se rege pelo presente Estatuto e pelas Leis
aplicáveis à espécie.
§ 1º. O INSTITUTO DO PREMATURO tem sede e foro na Capital do Estado de São
Paulo, na Rua Pedro de Toledo, 980, conjunto 21, Vila Clementino, CEP04039-002.
§ 2º. O INSTITUTO DO PREMATURO .-é certificado como OSClP - Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, por despacho do Diretor do Departamento de
Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, de 19 de janeiro de 2016, publicado no
Diário Oficial de 22 de janeiro de 2016.
Art. 2º. O INSTITUTO DO PREMATURO tem por objetivo promover a saúde e o bemestar de crianças em situação de vulnerabilidade social, nascidas prematuras ou com
baixo peso, até a adolescência, de forma a prevenir e reduzir o risco de
morbimortalidade
no primeiro mês de vida e melhorar a qualidade de vida futura,
colaborando com as unidades neonatais e ambulatórios coordenados pela Disclplina
de Pediatria Neonatal da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de
Medicina (UNIFESP/EPM) e desenvolvendo ações sociais destinadas a viabilizar o pleno
tratamento

e amparar as famílias ..

Art. 3º. Para cumprir os seus objetivos de relevância pública e social, o INSTITUTO DO
PREMATURO atuará por meio da execução direta de projetos, programas ou planos de
ação e da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, pOden~ também:
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I.

contribuir para a manutenção de serviços ambulatoriais e hospitalares,
laboratórios de pesquisas, dispensários e órgãos de natureza correlata, de
cujas atividades resultem, ainda que indiretamente,
proveito de ordem
científica, didática ou assistencial;

11. colaborar no atendimento

a pacientes provenientes da rede pública de saúde;

11I. fomentar o aprimoramento
das técnicas
desenvolvimento
físico, motor, cognitivo,
nascida prematura;

de tratamento,
com vistas ao
emocional e social da criança

IV. colaborar na manutenção das Unidades de Internação Neonanatais e
Ambulatórios de Prematuros, de Bancos de leite Humano da UNIFESP/EPM,
fomentar, proteger e apoiar o aleitamento materno;
V.

promover eventos científicos, culturais e de lazer para obtenção de recursos
que venham a contribuir com as atividades institucionais;

VI. realizar campanhas de conscientização acerca da prematuridade;
VII. estimular e apoiar as atividades de aperfeiçoamento

e

técnico-científico.

Art. 4º. No desenvolvimento
de suas atividades, o INSTITUTO DO PREMATURO
observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade
e da eficiência e não fará qualquer discriminação
de raça,
nacionalidade, cor, gênero, opção política ou credo religioso.
Art. 5º. O INSTITUTO DO PREMATURO se organizará em tantas unidades de prestação
de serviços ~quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas presentes
disposições estatutárias e as demais regimentais.
Art. 6º. Todos os serviços e ações do INSTITUTO DO PREMATURO serão ofertados de
forma inteiramente gratuita, sendo vedada a exigência de contraprestação, doação,
contrapartida ou equivalente do beneficiado, observando-se a forma complementar
de participação das organizações de que trata o artigo 32 da lei 9.790/99 e o artigo 62
do Decreto 3.100/99.

CAPíTULO 11
DOS ASSOCIADOS, SEUSDIREITOS E DEVERES
Art. 7º. O INSTITUTO DO PREMATURO é constituído
associados, distribuídos nas seguintes categorias:
I.

Fundadores - todos os que participaram

de um número

da Assembleia

ilimitado

de

eral de constituição.
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e subscreveram a sua Ata.

11.

Efetivos - todos os que regularmente contribuem com trabalho voluntário ou
com importância
em dinheiro para a manutenção do INSTITUTO DO
PREMATURO e que, mediante requisição, tiverem a sua admissão aprovada
pela Diretoria.

11I. Honorários - pessoas que tenham efetuado doações de bens ou serviços ao
INSTITUTO DO PREMATURO e, a critério da Diretoria e sob a aprovação da
Assembleia Geral, façam jus a essa distinção.
§1º. A qualidade de associado é intransmissível e intransferível e, seja qual for a sua
categoria, não será titular de nenhuma quota ou fração ideal de patrimônio do
INSTITUTO DO PREMATURO.
§2º. Os associados não serão reembolsados
INSTITUTO DO PREMATURO.

das contribuições

que realizarem

ao

Art. 8º. O associado poderá solicitar a qualquer tempo seu desligamento do quadro de
associados e será excluído por decisão da Assembleia Geral quando houver
comprovada justa causa, assim consubstanciada pela prática de qualquer ato contrário
a este Estatuto, que o desabone e possa prejudicar o conceito ou a idoneidade do
INSTITUTO DO PREMATURO.
Parágrafo único. Os atos faltosos serão apurados pela Diretoria e, quando ficar
comprovada justa causa para exclusão, a decisão será encaminhada à deliberação da
Assembleia Geral, garantindo ao associado amplo direito de defesa e recurso.
Art.9º.

São direitos dos associados do INSTITUTO DO PREMATURO:

I.

participar da Assembleia Geral;

11.

propor, por escrito, à Diretoria ou à Assembleia
considerarem convenientes ao interesse social.

Geral as medidas que

Parágrafo único. São direitos exclusivos dos Fundadores e Efetivos:
I.

votar nas Assembleias Gerais;

11.

candidatar-se para os cargos do INSTITUTO DO PREMATURO;

111. convocar a Assembleia Geral nos termos deste Estatuto.
Art. 10. São deveres dos associados:

.
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I.

trabalhar pela consecução das finalidades do INSTITUTO DO PREMATURO;

11. acatar as decisões dos órgãos institucionais;
111. quitar pontualmente a anuidade estabelecida, exceto se Honorários, que não
possuem esta obrigatoriedade;
IV. cumprir as disposições estatutárias e regimentais.
Art. 11. Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente,
do INSTITUTO DO PREMATURO.

pelos encargos

CAPíTULO 11I
DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
Art. 12. São órgãos do INSTITUTO DO PREMATURO:
I.

Assembleia Geral;

11. Diretoria;
11I. Conselho Fiscal;
IV. Conselho Consultivo; e
V.

Conselho Técnico.

Art. 13. O INSTITUTO DO PREMATURO 'não remunera, sob qualquer forma, os cargos
de sua Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Técnico ou Consultivo, cujas atuações são
inteiramente gratuitas.
Parágrafo único. A remuneração a ser paga aos prestadores de serviços específicos
respeitará os valores praticados pelo mercado, na região correspondente à área de
atuação.
Seção I
Da Assembleia Geral
Art. 14. A Assembleia Geral, órgão soberano de deliberação do INSTITUTO DO
PREMATURO, se constituirá
dos associados em pleno gozo de seus direitos
estatutá rios.
Art. 15. Compete
I.

à Assembleia Geral:

eleger e destituir os membros da Diretoria e do conselhJ,cal;
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11.

referendar as indicações da Diretoria

para o cargo de Presidente Emérito;

111. aprovar as reformas do Estatuto;
IV. decidir sobre a dissolução do INSTITUTO DO PREMATURO;

V.

decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens
patrimoniais;

VI. aprovar os planos de trabalho e orçamentos, bem como os relatórios
atividades e prestações de contas anuais da Diretoria;

de

VII. aprovar a admissão de associados Honorários;
VIII. deliberar sobre a exclusão de associados;
IX. deliberar sobre os demais assuntos levados a sua pauta.

Art. 16. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á anualmente, por convocação do
Presidente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para aprovar o plano de
orçamentário, o relatório de atividades e a prestação de contas do exercício findo
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e, a cada 4 (quatro) anos, para eleger os
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Art. 17. A Assembleia Geral realizar-se-á extraordinariamente

quando convocada com
antecedência mínima de 7 (sete) dias, pelo Presidente, pela maioria dos membros da
Diretoria ou do Conselho Fiscal ou também por requerimento de 1/5 (um quinto) dos
associados com direito a voto.
.-

Art. 18. A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado em sua
sede ou por circulares enviadas via postal, correio eletrônico.

Art. 19. A Assembleia se instalará, em primeira convocação, com a presença da maioria
dos associados e, em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer
número de associados presente e deliberará por votação majoritária, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte.
Parágrafo único. Para deliberar sobre a dissolução do INSTITUTO DO PREMATURO,
será exigida a concordância de 2/3 (dois terços) dos presentes à Assembleia, devendo
estar presente, na primeira convocação, a maioria absoluta dos associados e 1/3 (um
terço) nas demais convocações.
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Seção 11
Da Diretoria
Art. 20. A Diretoria será constituída por Presidente, Vice-Presidente,
Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro
Social, eleitos pela Assembleia Geral e por Presidentes Eméritos.
§ 12 O mandato da Diretoria Executiva é de 4 (quatro) anos, permitidas
com início no dia lQ de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição.

Primeiro
e Diretor

reeleições,

§ 22 O cargo de Presidente Emérito é uma distinção oferecida pela Diretoria,
referendo da Assembleia Geral, a uma ou mais pessoas por prazo indeterminado.

sob

Art. 21. Compete à Diretoria:
I.

elaborar e submeter à Assembleia Geral o plano de trabalho
anuais, executando-os após a aprovação;

11.

definir as diretrizes básicas, regulamentar e emitir ordens executivas para
disciplinar o funcionamento interno do INSTITUTO DO PREMATURO;

11I. elaborar e encaminhar

e orçamento

à Assembleia Geral o relatório

de atividades
prestação de contas anuais, após parecer do Conselho Fiscal;

e a

IV. elaborar, quando necessário, normas regimentais;
V.

reunir-se com instituições púb-licas e privadas para mútua colaboração
atividades de intêresse comum;

em

VI. contratar e demitir empregados e outros profissionais para a prestação de
serviços específicos;
VII. encaminhar à Assembleia Geral as propostas de reforma do Estatuto;
VIII. promover a admissão dos associados Efetivos e indicar à Assembleia Geral os
Honorários;
IX. apurar os atos faltosos dos associados, encaminhamento
para deliberação da Assembleia Geral;
X.

convocar extraordinariamente
membros;

XI. nomear

os membros

a Assembleia

os casos de exclusão

Geral pela maioria

dos Conselhos Consultivo

e Técnico,

de seus

definindo

o

Presidente deste;
XII. decidir sobre os casos omissos neste Estatuto.
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Art. 22. Compete ao Presidente:
I.

representar o INSTITUTO DO PREMATURO ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente;

11. dirigir e supervisionar todas as atividades do INSTITUTO DO PREMATURO;
111. cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as normas regimentais;
IV. convocar e presidir as reuniões de Diretoria
termos deste Estatuto;
V.

e de Assembleia Geral, nos

apresentar à aprovação da Assembleia Geral o plano de trabalho, orçamento,
relatório de atividades e prestação de contas de cada exercício;

VI. firmar, juntamente com o Primeiro Tesoureiro, os documentos
movimentação do numerário em bancos;

necessários à

VII. firmar contratos, parcerias e outros instrumentos;
VIII. contratar
profissionais de reconhecida formação para assessorá-Io na
administração do INSTITUTO DO PREMATURO, após a aprovação da Diretoria;
IX. constituir procuradores
outro Diretor.

com poderes e prazos definidos

em conjunto

com

Art. 23. Compete aos Presidentes Eméritos representar o INSTITUTO DO PREMATURO
em atividades, reuniões ou outros eventos exclusivamente
por delegação do
Presidente. ,
.'
Art. 24. Compete ao Vice-Presidente auxiliar o Presidente na administração do
INSTITUTO DO PREMATURO e substituí-Io em suas ausências ou impedimentos,
assumindo o mandato em caso de vacância.
Art. 25. Compete ao Primeiro Secretário:
I.

secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral e redigir as atas,
mantendo sob sua guarda os livros e arquivos pertinentes;

11. publicar todas as notícias das atividades do INSTITUTO DO PREMATURO;
11I. redigir os relatórios de atividades
definições com a Diretoria;

e os planos de trabalho,

IV. dirigir os serviços de secretaria e executar outras atividades
cargo;
V.

a partir

das

inerentes

ao

cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas do Pr
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Art. 26. Compete ao Segundo Secretário substituir o Primeiro em suas ausências e
impedimentos, auxiliando-o na execução de suas atividades.
Art. 27. Compete ao Primeiro Tesoureiro:
I.

administrar e supervisionar a arrecadação das 'contribuições dos associados,
donativos, rendas, auxílios, subvenções e demais contribuições;

11.

pagar as despesas autorizadas pela Diretoria, assinando em conjunto com o
Presidente todos os documentos necessários à movimentação do numerário
disponível;

11I. apresentar relatórios de receitas e despesas sempre que forem solicitados;
IV. responsabilizar-se pelo controle contábil da movimentação
econômicofinanceira e pelos valores patrimoniais e obrigações do INSTITUTO DO
PREMATURO, mantendo em dia e arquivada na Secretaria a documentação
pertinente;

V.

apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração do INSTITUTO DO PREMATURO,
incluindo os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as
operações patrimoniais realizadas;

VI. administrar os fundos e rendas do INSTITUTO DO PREMATURO;
VI. preparar a prestação de contas e o orçamento anuais, a partir das definições
com a Diretoria;
VII. providenciar a realização de ,-auditoria, inclusive por auditores
independentes, se for o caso, sobre a totalidade de suas contas;

externos

VIII. cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas do Presidente.
Art. 28. Compete ao Segundo Tesoureiro substituir o Primeiro em suas ausências e
impedimentos, auxiliando-o na execução de suas atividades.
Art. 29. Compete ao Diretor Social:
I.

organizar os eventos e atividades aprovadas pela Diretoria;

11.

cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas do Presidente.

Art. 30. A Diretoria fixará a periodicidade e a forma de convocação de suas reuniões e
deliberará com a presença mínima de 4 (quatro) de seus membros.
Art. 31. O INSTITUTO DO PREMATURO adotará práticas de gestão administrativas
necessárias e suficientes para coibir a obtenção, de forma indivi
ai ou coletiva, de
I
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benefícios e vantagens
decisórios.

pessoais, em decorrência

da participação

nos processos

Seção 11I
Do Conselho Fiscal
Art. 32. O Conselho Fiscal será constituído por 03 (três) membros eleitos pela
Assembleia Geral para um mandato idêntico ao da Diretoria, permitidas reeleições.
Art. 33. Compete ao Conselho Fiscal:
I.

examinar os livros de escrituração do INSTITUTO DO PREMATURO;

11. opinar sobre os balanços, relatórios de desempenho financeiro e contábil e
sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para a
Assembleia Geral;
11I. requisitar
ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação
comprobatória
das operações
econômico-financeiras
realizadas
pelo
INSTITUTO DO PREMATURO;
IV.

acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;

V.

convocar extraordinariamente

a Assembleia Geral.

Parágrafo único. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente,
e, extraordinariamente,
sempre que necessário.

01 (uma) vez por ano

Seção IV
Do Conselho Consultivo
Art. 34. O Conselho Consultivo será constituído por um número indeterminado de
pessoas de notável saber em sua área de atividade e interessadas no progresso da
instituição, nomeados pela Diretoria para assessorá-Ia em matérias específicas, sem
período determinado.
Seção V
Do Conselho Técnico
Art. 35. O Conselho Técnico, órgão auxiliar da Diretoria, será composto por 05 (cinco)
membros, sem mandato definido, sendo um deles designado Presidente, como segue:
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I.

01 coordenador

docente
do Ambulatório
de Prematuros,
membro
permanente da Disciplina de Pediatria Neonatal da Escola Paulista de
Medicina da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/EPM, que
representará o Conselho;

11. 01 coordenador
UNIFESP/EPM;

docente do Hospital São Paulo - Hospital Universitário

11I. 01 coordenador
Storopolli;

da Unidade Neonatal do Hospital Municipal Vereador José

da

IV. 01 coordenador da Unidade Neonatal do Hospital Estadual de Diadema; e
V.

01 coordenador da Unidade Neonatal do Hospital Geral de Pirajussara.

Art. 36. Compete ao Conselho Técnico:
I.

estabelecer com a Disciplina de Pediatria Neonatal da UNIFESP-EPM as linhas
gerais e diretrizes nos planos assistenciais, técnico-científicos e educacionais e
apresenta-Ios à Diretoria;

11. propor à Diretoria, em comum acordo com a Disciplina de Pediatria Neonatal
da UNIFESP-EPM, a realização de eventos de caráter científico, educacional e
social, que devam fazer parte do calendário oficial do INSTITUTO DO
PREMATURO;
11I. cumprir e fazer cumprir as determinações deste Estatuto.
r

Parágrafo único.
Compete ao Presidente do Conselho Técnico, representa-Io e
coordenar
as suas atividades, exercendo o voto de Minerva em caso de empate, em
qualquer decisão.
CAPíTULO IV
DOS RECURSOSFINANCEIROS
Art. 37. Os recursos financeiros necessários
PREMATURO poderão ser obtidos por:
I.

à manutenção

do INSTITUTO DO

contratos, termos de parceria e demais instrumentos firmados com o Poder
Púbico para financiamento de projetos na sua área de atuação;

11. contratos e acordos firmados
nacionais e internacionais;

com empresas,

universidades

e agências

11I. doações, legados e heranças recebidas;
IV. rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros, entre
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V.

contribuição

VI.

receitas auferidas por
ind ustrialjintelectual;

dos associados;
meio

de atividades

que

envolvam

propriedade

VII. resultado líquido proveniente

de suas atividades estatutárias, como prestação
de serviços, cursos, simpósios, congressos e outros.

CAPíTULO V
DO PATRIMÔNIO
Art. 38. O patrimônio

do INSTITUTO DO PREMATURO será constituído,
de bens móveis, imóveis, veículos, ações, títulos da dívida pública.

dentre outros,

Parágrafo único. Na hipótese do INSTITUTO DO PREMATURO perder a qualificação
como OSCIP, instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido
com recursos públicos durante o período em que perdurou a qualificação, será
contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da
mesma Lei e que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social.
Art. 39. No caso de dissolução do INSTITUTO DO PREMATURO, o respectivo patrimônio

será transferido para outra entidade sem fins lucrativos qualificada nos termos da Lei
9.790/00, que tenha preferencialmente o mesmo objeto social, ou, na ausência, para a
Universidade Federal de São Paulo - UNI·FESP.
O INSTITUTO DO PREMATURO não distribui entre os seus associados,
conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais,
brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades e os aplica
integralmente no País, na consecução do seu objetivo social.

Art.

40.

CAPíTULO VI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 41. A prestação de contas do INSTITUTO DO PREMATURO observará,

I.

os princípios

fundamentais

de contabilidade

no mínimo:

e as Normas Brasileiras de

Contabilidade;

11.

a publicidade,

por qualquer meio eficaz, no encerramento

do relatório de atividades e das demonstrações

A"

do exercício fiscal,

finan~as,

~

incluindo
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certidões negativas de débitos junto à Previdência Social e ao FGTS,
colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão;

11I.

a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se
for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de termo de parceria
conforme previsto em regulamento;

IV.

o parágrafo único do art. 70 da Constituição
recursos e bens de origem pública.

Federal, quando se tratar

de

Art. 42. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

CAPíTULO VII
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
Art. 43. O presente Estatuto poderá ser alterado a qualquer tempo e entrará em vigor
na data de sua aprovação.

São Paulo, 04 de maio de 2018

'\)lc~)\~k

~

Roberto J'liranda de Lima
Presidente
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