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Associação Campus Unipaz Santa Catarina 

Estatuto Social 

 
 

CAPÍTULO I 

 

DO NOME, DA NATUREZA JURÍDICA, DA SEDE E DURAÇÃO 

 

Art. 1º - Sob a denominação de ASSOCIAÇÃO CAMPUS UNIPAZ SANTA CATARINA, denominada 

para todos os fins simplesmente de UNIPAZ-SC, fundada em 29 de outubro de 2002, fica instituída na 

forma de associação civil de interesse público, de finalidade não econômica, de direito privado, com 

autonomia administrativa e financeira e que se regerá por este Estatuto e pelas normas legais 

pertinentes. 

 

Art. 2º - A UNIPAZ-SC terá sua sede e foro na cidade de Florianópolis (SC), podendo instalar 

núcleos ou campus em outras cidades ou unidades da federação, bem como no exterior, atendendo aos 

critérios da rede UNIPAZ. 

 

Art. 3º - O prazo de duração da UNIPAZ-SC é indeterminado. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA FINALIDADE, DOS OBJETIVOS E DO CONSELHO MENTOR 

 

Seção I – Da Finalidade 

 

Art. 4º - A UNIPAZ-SC, isenta de quaisquer sectarismos de caráter religioso, político, ideológico 

ou partidário, tem por finalidade o desenvolvimento pleno do ser humano e promoção de uma cultura 

de paz, constituindo-se em um espaço transdisciplinar, transcultural e transpessoal. 

 

Parágrafo Único - A UNIPAZ-SC não se envolverá em questões religiosas, nem partidárias, ou em 

quaisquer outras que não se coadunem com seus objetivos institucionais. 

 

Seção II – Dos Objetivos 

 

 Art. 5º - Constituem-se objetivos da Associação UNIPAZ-SC: 

   

I - promover atividades que visem o pleno desenvolvimento do ser humano, através da arte, da 

filosofia, das ciências e das tradições sapienciais; 

 

II - apoiar e viabilizar programas, projetos, pesquisa e extensão e assistência ao ser humano, 

que priorizem benefícios coletivos relativos à ecologia pessoal, social e ambiental; 

 

III - atuar nos campos educacional, social, cultural, pesquisa, extensão e assistência técnica; 

 

IV - promover atividades educacionais e de conscientização pautadas pela visão holística junto à 

sociedade; 

 

V - desenvolver, elaborar, executar e apoiar projetos educativos que tenham como objetivo 

promover a cultura em geral e, principalmente, a cultura da paz; 

 

VI - atuar na educação formal, em todos os níveis e graus, bem como na extensão e na pesquisa 

visando o desenvolvimento integral do ser humano; 

 

VII - elaborar, executar e apoiar projetos educativos direcionados especificamente à cultura de 

paz para crianças e adolescentes; 

 

VIII - elaborar, executar e apoiar projetos de educação formal curricular ou extra-curricular para 

a formação integral do ser humano de todos as idades; 

 

IX - promover os direitos humanos, a inclusão social, a cidadania, a consciência de gênero e o 
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acesso à justiça a todos os cidadãos; 

 

X -  produzir e divulgar informações e conhecimentos teóricos, técnico-científicos e vivenciais 

que possam fomentar o desenvolvimento econômico de forma sustentável, sem perda de valores 

culturais; 

 

XI - elaborar, executar e apoiar projetos que visem a ecologia interior, ecologia social e ecologia 

planetária, visando o desenvolvimento sustentável do indivíduo, organizações, respeitando os direitos 

das gerações futuras e o equilíbrio ecológico planetário; 

 

XII - desenvolver metodologias e tecnologias visando à proteção e conservação da qualidade do 

ambiente natural; 

 

XIII - promover e realizar eventos, tais como: congressos, cursos, festivais, seminários, 

palestras e correlatos, adotando padrões e princípios estabelecidos pela Universidade Internacional da 

Paz; 

 

XIV - firmar acordos, convênios de parceria e cooperação mútua e intercâmbios com entidades 

privadas e públicas nacionais e internacionais; 

 

XV - publicar e comercializar livros, artigos, trabalhos, textos didáticos, científico-culturais e de 

divulgação em geral, por meio de boletins, jornais, revistas e de outros meios de comunicação próprios, 

públicos e/ou privados; 

 

XVI – desenvolver ações que promovam o  voluntariado; 

 

Parágrafo Único - A efetivação dos objetivos relacionadas no Art. 5º dar-se-á mediante a 

execução de programas, projetos e planos de ações correlatas, dos membros associados ou de 

voluntários, por doação de recursos físicos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços 

intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público e privado. 

 

Seção III – Do Conselho Mentor  

 

Art. 6o. – A UNIPAZ-SC terá um Conselho Mentor para melhor atender sua finalidade precípua – 

desenvolvimento pleno do ser humano e de uma cultura de paz - bem como, promoção dos direitos 

humanos, princípios éticos universais, valores associados à democracia e cidadania planetária. 

 

§ 1o  - O Conselho Mentor da Entidade será composto por no mínimo 4 (quatro) e no máximo 7 

(sete) membros de reconhecido saber dentro da rede UNIPAZ. 

 

§ 2o – É de competência do Conselho Mentor: 

 

I - inspirar os associados a realizar programas, projetos e ações dentro dos princípios e valores 

da UNIPAZ; 

 

II - dirimir dúvidas e sugerir atividades de cooperação para consolidação de uma mentalidade 

holística; 

 

III - contribuir com seu exemplo de vida para motivar os associados a ações para consolidar 

uma cultura de Paz. 

 

IV – facilitar a conciliação e/ou mediação. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 7º - São órgãos de administração da UNIPAZ-SC: 

 

I - Assembléia Geral; 

II - Conselho Gestor; 
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III - Diretoria; 

IV - Conselho Fiscal. 

 

Seção I 

 

Da Assembléia Geral 

 

Art. 8º - A Assembléia Geral é o órgão máximo da Associação e é constituída pelos associados 

fundadores e efetivos da UNIPAZ-SC em pleno gozo dos seus direitos, que deliberarão sobre assuntos 

de interesse da Entidade, nos limites da Lei e deste Estatuto. 

 

Art. 9º - A Assembléia Geral poderá ser Ordinária e Extraordinária. 

 

§ 1o - A Assembléia Geral Ordinária, convocada pelo presidente de Associação, ou por 1/5 (um 

quinto) dos associados, fundadores ou efetivos, reunir-se-á 2 (duas) vezes por ano, no primeiro 

trimestre e no mês de dezembro, para deliberar sobre:  

 

I – eleição do Conselho Gestor e do Conselho Fiscal; 

 

II – recursos e decisões do Conselho Gestor; 

 

III – definição de valores das contribuições a serem pagos pelos associados; 

 

IV - apreciação e aprovação do Plano anual de Trabalho, Orçamento e Balanço anual contábil 

financeiro e demais relatórios do exercício anterior; 

  

V - assuntos gerais. 

 

§ 2o - A Assembléia Geral Extraordinária, convocada pelo presidente da Associação, ou por 1/5 

(um quinto) dos associados, fundadores ou efetivos, ou pelo Conselho Fiscal em caso de irregularidades 

comprovadas, reunir-se-á sempre que necessário, para deliberar sobre: 

 

I - aprovação e reforma do Estatuto; 

 

II - destituição dos membros do Conselho Gestor e do Conselho Fiscal; 

 

III - aplicação de penalidades aos associados em grau de recurso, por voto da maioria absoluta 

dos associados; 

 

IV – contratação de empréstimos novos investimentos, compra, alienação, ou agravação de ônus 

a bens imóveis;  

 

V - fusão, incorporação ou desmembramento da Entidade; 

 

VI - extinção da Associação. 

 

§ 3o – Para a instalação da Assembléia Geral, na primeira chamada, efetuada na hora marcada 

para a assembléia, exige-se quórum mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos membros fundadores e 

efetivos, realizando-se, contudo, a Assembléia Geral com os associados fundadores e efetivos presentes 

quando da segunda chamada, efetuada 30 (trinta) minutos após a primeira, com pelo menos 10% (dez 

por cento) dos associados. 

  

§ 4o – As deliberações sobre os assuntos previstos nos incisos I, II e VI do parágrafo segundo, 

deste artigo serão efetuadas em assembléia geral extraordinária especialmente convocada para este 

fim, obrigatoriamente tomadas por 2/3 (dois terços) dos associados presentes em primeira convocação 

para se tornarem válidas. 

 

§ 5o – As demais deliberações serão tomadas por maioria simples do quorum mínimo de 

instalação para a primeira chamada.  

 

§ 6o – A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital, afixado na sede da 



 4 

Entidade e comunicação por correio eletrônico, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, devendo 

constar data, local e hora de sua realização e os assuntos a serem tratados. 

 

§7o - As Assembléias Gerais são coordenadas por uma mesa diretora, composta por pelo menos 

dois membros da Associação, sendo um o presidente e outro, o secretário,  indicados pelo Conselho 

Gestor. 

 

Seção II 

 

Do Conselho Gestor 

 

Art. 10º - O Conselho Gestor é um órgão colegiado de deliberação e orientação superior, 

constituído de até 30 membros, sendo que o número de titulares deverá ser de no mínimo 13 (treze) e 

no máximo de 23 (vinte e três) e de 07 (sete) suplentes. 

 

§1o - O Conselho Gestor deverá ser renovado, anualmente, em 1/3 (um terço) dos seus 

membros em processo eletivo pela Assembléia Geral, mediante voto direto dos associados, em pleno 

gozo dos seus direitos. 

 

§2o - O Conselho Gestor se reunirá no mínimo uma vez por mês. 

 

Art. 11º – Compete ao Conselho Gestor: 

 

I - eleger, dentre os seus membros, a Diretoria da Associação; 

 

II – propor reforma do Estatuto; 

 

III - aprovar regimentos internos e demais ordens normativas; 

 

IV – aprovar a admissão de associados; 

 

V - deliberar sobre programas orçamentários; 

 

VI – decidir sobre a aplicação dos bens patrimoniais; 

 

VI - deliberar sobre aceitação de doações e legados; 

 

VII - deliberar sobre a estrutura organizacional, normas de administração, criação de cargos e 

quadro de pessoal da Associação; 

 

VIII - registrar em ata o resumo dos assuntos e das deliberações tomadas por maioria dos 

membros presentes; 

 

IX - aprovar implantação de programas, projetos e planos de ação, supervisionando sua 

execução; 

 

X - nomear focalizadores do campus, de programas, projetos e planos; 

 

XI - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as deliberações tomadas pelo Conselho; 

 

XII - analisar e julgar pedido de requerimento, de conselheiro ou associado, de desligamento 

definitivo ou afastamento temporário da Entidade; 

 

XIII - deliberar sobre casos omissos e não previstos neste Estatuto ad referendum da 

Assembléia; 
 

            XIV – receber notificações de falta grave por parte de seus associados e tomar providências; 

 

XV – elaborar o Regimento Interno da Associação. 
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Seção III 

 

Da Diretoria 

 

Art. 12º – A Diretoria da Associação é órgão de representação e de gestão da Associação 

UNIPAZ–SC.   

 

§1º - a instituição não remunera, sob qualquer forma, os cargos de sua Diretoria, Conselho 

Mentor, Conselho Gestor e Conselho Fiscal, bem como as atividades de seus associados, cujas 

atuações são inteiramente gratuitas; 

 

§2º - A Diretoria será eleita dentre os membros do Conselho Gestor, com mandato de 2 (dois) 

anos, coincidente com o mandato do Conselho Fiscal.  

 

 §3o - A diretoria tem a seguinte composição: 

 

I – Um Presidente; 

 

          II - Um Vice-Presidente; 

 

          III – Um Secretário Geral; 

 

          IV - Um Secretário Adjunto; 

 

          V - Um Tesoureiro Geral; 

 

 VI - Um tesoureiro Adjunto. 

 

§4o - Os membros da Diretoria ficam impedidos de compor o Conselho Fiscal. 

 

Art. 13º – À Diretoria compete: 

 

I  - representar a UNIPAZ-SC; 

 

II – administrar os bens materiais, patrimoniais e financeiros da Associação e por eles zelar; 

 

III – gerir o quadro de pessoal da Associação; 

 

IV – Encaminhar à Assembléia Geral as demonstrações contábeis anuais dentro dos primeiros 60 

(sessenta) dias do ano seguinte à Assembléia Geral, para análise e aprovação, com parecer do 

Conselho Fiscal. 

 

Subseção I 

 

Das atribuições dos membros da Diretoria 

 

Art. 14º - São atribuições do Presidente da Associação: 

 

I – coordenar a Diretoria UNIPAZ-SC, e exercer a representação ativa e passiva, judicial e 

extrajudicial da Associação; 

 

II - representar a UNIPAZ-SC junto a autarquias e pessoas jurídicas de direito público ou 

privado; 

 

III - celebrar acordos, convênios, contratos, protocolos, tratados, de qualquer natureza, com 

pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, aprovados pelo Conselho Gestor; 
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IV - convocar os órgãos de administração da UNIPAZ-SC a se reunir ou solicitar que este se 

reúna, quando for o caso, presidindo os seus trabalhos quando lhe couber, podendo indicar quem o 

faça; 

 

V - promover, em conjunto com o Tesoureiro-Geral, a movimentação bancária da Entidade, 

abrindo e movimentando contas bancárias, emitindo cheques, solicitando talões, autorizando 

transferências de valores por carta, autorizando aplicações financeiras de recursos disponíveis, 

endossando cheques e ordens de pagamento do país ou do exterior para depósito em conta bancária da 

Associação, emitindo ou dando aceite de títulos de créditos e documentos que envolvam obrigação ou 

responsabilidade para a Associação. 

 Art. 15º – São atribuições do Vice-Presidente da Associação: 

 I - substituir o Presidente nos seus impedimentos ou em caso de vacância; 

 
II - atuar em colaboração com o presidente naquilo que lhe for delegado. 

 
 Art. 16º – São atribuições do Secretário Geral: 

 

 I - secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral; 

 

 II - organizar a documentação da Entidade e manter a guarda dos arquivos, livros de atas, 

presenças das assembléias e reuniões; 

 

 III - encarregar-se da correspondência da Entidade; 

 

 IV - tornar públicas as resoluções do Conselho Gestor e da Assembléia Geral; 

 

V - coordenar as atividades da sede social e do corpo funcional.  

 

Art. 17º – São atribuições do Secretário Adjunto da Associação: 

 

I - substituir o Secretário Geral em suas faltas ou impedimentos; 

 

II - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

 

III - atuar em colaboração com o Secretário Geral naquilo que lhe for delegado. 

 

 Art. 18º – São atribuições do Tesoureiro Geral da Associação: 

 

 I – promover, em conjunto com o Presidente, a movimentação bancária da Entidade, abrindo e 

movimentando contas bancárias, emitindo cheques, solicitando talões, autorizando transferências de 

valores por carta, autorizando aplicações financeiras de recursos disponíveis, endossando cheques e 

ordens de pagamento do país ou do exterior para depósito em conta bancária da Associação, emitindo 

ou dando aceite de títulos de créditos e documentos que envolvam obrigação; 

 

II - administrar os bens, valores e rendas da UNIPAZ-SC, sob a supervisão e fiscalização do 

Conselho Gestor; 

 

III - organizar e manter a contabilidade da UNIPAZ-SC em dia; 

 

IV - efetuar pagamentos autorizados pelo Presidente; 

 

V – encaminhar à Assembléia Geral, dentro dos primeiros 60 (sessenta) dias do ano seguinte ao 

do exercício civil para análise e aprovação, as demonstrações contábeis anuais, com parecer do 

Conselho Fiscal.  

 

  VI - elaborar proposta anual de orçamento das atividades a serem desenvolvidas pela Entidade e 

submeter à Diretoria; 

 

VII - planejar programas financeiros; 
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VIII - acompanhar e analisar a execução orçamentária e controlar a execução das despesas; 

 

IX – zelar pela guarda dos valores da Associação; 

 

X - dar publicidade, ao final de cada ano social, das contas da Entidade, incluindo certidões 

negativas de débito junto ao INSS, ao FGTS e Receita Federal. 

 

Art. 19º - Ao Tesoureiro Adjunto da Associação UNIPAZ-SC compete: 

I - substituir o Tesoureiro Geral em suas faltas e impedimentos; 

II - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

III - atuar em colaboração com o Tesoureiro Geral naquilo que lhe for delegado. 

 

Seção IV 

 

Do Conselho Fiscal 

 

Art. 20º - O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da Associação, composto por 3 (três) 

membros efetivos e 2 (dois) membros suplentes, será eleito simultaneamente ao Conselho Gestor, com 

mandato de 2 (dois) anos, permitindo-se uma única recondução. 

 

Parágrafo único – Os membros do Conselho Fiscal elegerão entre si o seu Presidente. 

 

Art. 21º - Compete ao Conselho Fiscal: 

 

I - fiscalizar os atos administrativo financeiros e a prestação de contas da Diretoria. 

 

II - examinar os livros e documentos da Associação; 

 

III - lavrar em livros de atas e pareceres os resultados dos exames procedidos; 

 

IV - acusar as irregularidades verificadas, sugerindo medidas saneadoras; 

 

V – opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 

operações patrimoniais realizadas, emitindo parecer para os organismos superiores da entidade. 

 

§1o – O Conselho Fiscal poderá ser auxiliado por auditores externos. 

 

§2o - A participação no Conselho Fiscal constitui impedimento para participar da Diretoria da 

Associação UNIPAZ-SC. 

 

§3o - Os membros do Conselho Fiscal reunir-se-ão ordinariamente a cada 6 (seis) meses e 

extraordinariamente, quando necessário.  

 

§4o - O Conselho Fiscal deliberará por maioria simples. 

 

Seção V  

 

Do Processo Eleitoral 

 

Art. 22º - A eleição do Conselho Gestor e do Conselho Fiscal ocorrerá em assembléia geral 

ordinária e atenderá aos seguintes procedimentos: 

 

I - serão indicados pelo Conselho Gestor dois associados, um presidente e um secretário, para 

conduzir o processo eletivo; 

 

II - se houver mais de uma chapa candidata, será destinado um período para apresentação da 

sua plataforma de trabalho; 
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III - a votação será aberta para os associados fundadores e efetivos em pleno gozo dos seus 

direitos; 

 

IV - encerrada a votação, será proclamada a chapa eleita. 

 

Art. 23º – Não havendo impugnação, a chapa eleita tomará posse após 15 (quinze) dias corridos 

da data da eleição. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DOS ASSOCIADOS 

 

Seção I 

 

Da Admissão, Categorias e Direito dos Associados 

 

Art. 24º - A UNIPAZ-SC é constituída por número ilimitado de associados, podendo ser pessoa 

física ou jurídica, com interesse na realização de seus objetivos e que satisfaçam as exigências e 

condições previstas neste Estatuto.   

 

Art. 25º – Os associados da UNIPAZ-SC distribuem-se nas seguintes categorias: 

 

I - Associados Fundadores – pessoas físicas que assinaram a ata da Assembléia Geral de 

Constituição da Entidade. 

 

II - Associados Efetivos – pessoas físicas que tenham cursado 1/3 (um terço) dos seminários de 

Formação Holística de Base e solicitem seu ingresso na Entidade. 

 

III - Associados Beneméritos – pessoas físicas ou jurídicas que venham a prestar, direta ou 

indiretamente, serviços relevantes para a execução dos objetivos da entidade, cujo título será 

concedido pela Assembléia Geral, na forma deste Estatuto. 

 

IV - Associados Contribuintes – pessoas físicas ou jurídicas que se associarem à Entidade por 

afinidade de idéias; 

 

V - Associados Aprendizes – pessoas físicas que cursam a Formação Holística de Base. 

 

Art. 26º - A admissão de associados, qualquer que seja sua categoria, será efetuada pelo 

Conselho Gestor a qualquer época, e deverá respeitar as regras estabelecidas no Regimento Interno.  

 

Art. 27º - O associado contribuinte e benemérito não tem direito a voto e a ser votado para os 

cargos do Conselho Gestor e Fiscal. 

 

Art. 28º - São direitos dos associados fundadores, efetivos, contribuintes e aprendizes, quites 

com suas obrigações sociais: 

 

I -  participar das atividades da Associação; 

 

II - propor a criação e tomar parte em comissões e grupos de trabalho, quando designados para 

estas funções; 

 

III - apresentar propostas, programas e projetos de ação; 

 

IV - ter acesso a todos os livros de natureza contábil e financeira, bem como a todos os planos, 

relatórios, prestações de contas e resultados de auditoria independente, devidamente solicitados por 

escrito e com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis; 

 

V - requerer ao Presidente da Associação, a qualquer momento, seu desligamento definitivo ou 

afastamento temporário do quadro de associado da Entidade; 
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VI - freqüentar os cursos a serem promovidos pela Entidade, na forma deliberada pelo Conselho 

Gestor; 

 

VII - freqüentar a sede da entidade e gozar dos benefícios previstos nas normas estatutárias e 

regimentais. 

 

Parágrafo único - Os direitos dos associados beneméritos se restringem à participação voluntária 

nos projetos e programas de atividades executados pela Associação. 

 

Art. 29º - Os direitos de associados previstos neste Estatuto são pessoais e intransferíveis. 

 

 

Seção II 

 

Dos Deveres dos Associados 

 

 

Art. 30º - São deveres dos associados: 

 

I - observar o Estatuto, regulamentos, regimentos, resoluções dos órgãos da Associação e outras 

deliberações da Assembléia Geral e do Conselho Gestor; 

 

II - cooperar para o desenvolvimento e maior prestígio da UNIPAZ-SC e difundir seus objetivos e 

ações; 

 

III - respeitar a legislação em vigor; 

 

IV - atuar dentro de padrões éticos, não realizando nenhum tipo de atividade ou comportamento 

que venham de encontro com os propósitos definidos e defendidos pela UNIPAZ-SC; 

 

V - zelar pela imagem da Associação; 

 

VI -  prestigiar as atividades da Associação; 

 

VII - contribuir mensal, semestral ou anualmente com quantia fixada em Assembléia Geral, se 

associados fundador, efetivo ou contribuinte; 

 

VIII - atender ao chamado dos conselhos da entidade quando solicitados, dentro de suas 

possibilidades; 

 

IX - se pessoa jurídica, fazer-se representar por pessoa credenciada nas suas relações com a 

entidade. 

 

Art. 31º – Os associados são passíveis de punição em casos de falta grave que venha a provocar 

ou causar prejuízo moral ou material à Associação. 

 

§1o - O Conselho Gestor é competente para a deliberação da medida a ser tomada no caso 

específico do caput do artigo 31, da qual cabe recurso no prazo de 30 dias, a partir do recebimento da 

cópia de termo de punição, com efeito suspensivo, à Assembléia Geral que decidirá por maioria 

absoluta. 

 

§2o -  Até a realização da primeira Assembléia Geral, que julgará o recurso acima mencionado, o 

associado a que se refere o §1o ficará impedido de participar da Associação.  

 

§3o - O associado que tiver sua exclusão homologada pela Assembléia Geral, não poderá 

retornar ao quadro associativo.  

 

Art. 32º - Os associados, qualquer que seja sua categoria, não respondem individualmente, 

solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da Associação, nem pelos atos praticados pelo Conselho 

Gestor e a Diretoria.  
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CAPÍTULO V 

 

Da Receita, da Despesa, do Regime Financeiro, do Patrimônio e dos Livros 

 

 

Seção I 

 

 Da Receita, da Despesa, do Patrimônio e do Regime Financeiro 

 

Art. 33º - Constituem receita da UNIPAZ-SC: 

 

I - contribuições de pessoas físicas e jurídicas; 

 

II - anuidades; 

 

III - auxílios, contribuições e subvenções de entidades ou diretamente da União, Estado, 

Município ou autarquias; 

 

IV - doações e legados; 

 

V - produtos de operação de crédito, interno e externo para financiamento de suas atividades; 

 

VI - rendas em seu favor constituídas por terceiros; 

 

VII - usufrutos que lhe forem conferidos; 

 

VIII - rendimentos de imóveis próprios ou de terceiros; 

 

IX - receitas de prestação de serviços; 

 

X - receitas de comercialização de produtos,  desde que o lucro auferido reverta em benefício da 

realização dos fins da Entidade ; 

 

XI - juros bancários e outras receitas financeiras; 

 

XII - rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade; 

 

XIII - receitas de produção; 

 

XIV - captação de renúncia e incentivo fiscal. 

 

Art. 34º - Todas as receitas serão destinadas à manutenção dos objetivos da UNIPAZ-SC. 

 

Art. 35º – São despesas da UNIPAZ-SC todos os dispêndios normais e necessários ao 

funcionamento e manutenção da atividade da entidade, devidamente comprovados. 

 

Parágrafo Único – Serão, igualmente, classificados como despesas as de financiamento, 

constituídas de juros ou outros ônus financeiros, decorrentes de aquisição de patrimônio ou outro tipo 

de investimento, devidamente autorizados pelo Conselho Gestor. 

 

Art. 36º - O patrimônio da UNIPAZ-SC será constituído de bens imóveis, móveis, utensílios e 

títulos, identificados em escritura pública, que vier a receber por doação, legados e aquisições, livres e 

desembaraçadas de ônus. 

 

Art. 37º - O exercício financeiro da UNIPAZ-SC encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada 

ano, coincidindo com o ano civil. 

 

Art. 38º - A UNIPAZ-SC, Associação sem fins lucrativos, 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 
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exercício de suas atividades, ou eventual resultado operacional, aplicando-os integralmente na 

manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional.  

 

Seção II 

 

 Dos Livros 

 

Art. 39º - A UNIPAZ-SC manterá os seguintes livros: 

 

I - livro de presença das assembléias e reuniões; 

 

II - livro de ata das assembléias e reuniões; 

 

III - livros fiscais e contábeis; 

 

IV - demais livros exigidos pelas legislações. 

 

Art. 40º - Os livros poderão ser confeccionados em folhas soltas, numeradas e arquivadas. 

 

Art. 41º - Os livros estarão sob a guarda do Secretário Geral da Associação, devendo ser 

assinados pelo Presidente da Diretoria. 

 

Art. 42º - Os livros estarão na sede da UNIPAZ-SC, sendo disponibilizados para o público em 

geral. 

 

Parágrafo único – Os interessados poderão obter cópias dos livros, sem direito a sua retirada, 

quando devidamente solicitado por escrito, num prazo de 2 (dois) dias úteis. 

 

CAPÍTULO VI 

 
Das Disposições Gerais 

 

Art. 43º - No caso de dissolução da Associação, aprovada por 2/3 (dois terços) dos associados 

em Assembléia Geral, convocada especialmente para este fim, nos termos do artigo 9°, §2°, VI e §4° 

proceder-se-á ao levantamento de seu patrimônio líquido, que, obrigatoriamente, será transferido a 

outra pessoa jurídica, qualificada como OSCIP, nos termos da lei n. 9.790/99, legalmente constituída, 

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social desta.  

 

Parágrafo Único - Na hipótese de a UNIPAZ-SC perder a qualificação instituída pela Lei n° 

9.790/99, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o 

período em que perdurou aquela qualificação, serão transferidos a outra pessoa jurídica qualificada 

como OSCIP, nos termos da Lei n° 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social 

desta. 

 

Art. 44º - A UNIPAZ-SC observará, sempre, os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade, da eficiência e da universalização dos serviços.  

 

Art. 45º - A UNIPAZ-SC adotará 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.  

 

Art. 46º - A UNIPAZ-SC observará as normas de prestação de contas, atendendo às seguintes 

exigências: 

 

I - a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 

 

II - dar publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de 

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

junto ao INSS, FGTS e Receita Federal, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; 
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III - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da 

aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria firmado nos termos da Lei n° 9.790/99 e 

Decreto n° 3.100/99; 

 

IV - a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos em razão da 

qualificação em Organização da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o 

parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

 

Art. 47º - É vedado a UNIPAZ-SC a participação explícita em campanhas de interesse político-

partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 

 

Art. 48º - É expressamente proibido o uso da denominação social em atos que envolvam a 

UNIPAZ-SC em obrigações relativas a negócios estranhos ao seu objetivo social, especialmente a 

prestação de avais, endossos, fianças e caução em favor de terceiros. 

 

Art. 49º - O presente Estatuto entra em vigor a partir desta, devendo proceder ao tramite legal 

para registro e demais providências cabíveis, substituindo integralmente o Estatuto anterior.  

 

 

Florianópolis, 18 de abril de 2009. 

 

 

 

 

Presidente: Lorena Machado e Silva 

 

 

 

 

 

 

 


