
,. /'. .~. T.ili1~ e Doeumentos e
1006fi, ICtal',de Registro ?de 'de .~o Paula I SP

Civil de PessOa Jun lCa _.' .

Microfilme N. '4.~.283 '
• ',,~-" '~> ~

4a ALTERACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA FUNDACAO ORQUESTRA
SINFQNICA DO ESTADO DE SAO PAULO

Funda~ao Orquestra Sinfonica do Estado de Sao Paulo • Funda~ao OSESP, com
sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Prac;:aJulio Prestes nO.16,2°.
andar, inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO.07.495.643/0001-00, neste ato representada pelo
seu Diretor Executivo, 0 Sr. Marcelo de Oliveira Lopes, portador da Cedula de Identidade
RG nO.16.713.316 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob 0 nO.064.051.548-74;

Apos consulta ao Conselho de Orientac;:ao e conforme deliberadp' na 24a Reuni~o'
Extraordinaria do Conselho de Administrac;:ao, realizada no dia 15 de maio de 2018, 0
Estatuto Social passa a se reger de acordo com as disposic;:6es abaixo, cuja redac;:aofoi
homologada pelo Ministerio Publico - Curadoria de Fundac;:6es:

ESTATUTO SOCIAL DA FUNDACAO OS ESP

CAPiTULO I

DA DENOMINACAO, NATUREZA, DURACAO, SEDE E FORO

Artigo 1°. A FUNDAc;AO ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE sAo PAULO,
tambem denominada FUNDAc;AO OSESP, e pessoa jurfdica de direito privado, sem
fins lucrativos e com autonomia administrativa, operacional e financeira, institufda por
escritura publica, cujo funcionamento sera regido por este Estatuto e pelas demais
disposic;:6es legais que Ihe forem aplicaveis.

Artigo 2°. A FUNDAc;Ao OSESP tem prazo de durac;:aoindeterminado.

Artigo 3°. A FUNDAc;Ao OSESP tem sede e foro na Prac;:aJulio Prestes, 16,2° andar,
Sao Paulo, SP.

Paragrafo primeiro. A FUNDAc;AO OSESP podera manter dependemcias em qualquer
localidade do Territorio Nacional.

Paragrafo segundo. A abertura de novas dependemcias da FUNDAc;AO OSESP
devera ser previamente comunicada ao Ministerio Publico - Curadoria de Fundac;:6es.

CAPiTULO II

DOS OBJETIVOS

Artigo 4°. A FUNDAc;AO OSESP tem por objetivos apoiar, incentivar, assistir,
desenvolver e promover a cultura, a educac;:aoe a assistemcia social, nos termos deste
Estatuto.

Paragrafo primeiro. Para cumprimento de seus objetivos, a FUNDAc;AO OSESP
podera, conforme definido pelo Conselho de Administrac;:ao, realizar as seguintes
atividades:
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a. manter a ORQUESTRA SINFONICA DO ESTAOO DE sAo PAULO, assim como
contribuir para a manutenyao e melhoria do seu padrao de qualidade;

b. criar e manter a Academia de Musica, fomentando a educayao e a cultura,
especialmente no que tange a musica;

c. realizar eventos e/ou ayoes educacionais, para adultos, jovens ou crianyas;
d. promover a educayao, a capacitayao e 0 treinamento de profissionais da area

musical;
e. desenvolver programas de incentivo a formayao de plateias para crianyas e

adultos;
f. desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios

e concertos didaticos da Orquestra Sinf6nica do Estado de Sao Paulo;
g. desenvolver e aperfeiyoar 0 Centro de Oocumentayao Musical;
h. defender e conservar 0 patrim6nio historico e artfstico; e estimular e prom over a

produyao e a difusao de manifestayoes e bens culturais e artfsticos de valor
regional e/ou universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e
memoria, bem como que estimulem a liberdade de expressao;

i. fomentar a criayao de espayos de expressao e de criayao artfstica e intelectual
que contribuam para a promoyao da cidadania, do acesso a musica e as artes em
geral;

j. difundir 0 repertorio sinf6nico e de camara brasileiro;
k. desenvolver ayoes assistenciais que visem a integrayao ao mercado de trabalho

e a inclusao social por meio da difusao e do ensino da musica classica e erudita;
I. incentivar a participayao de regentes e solistas brasileiros com reconhecido merito

artistico;
m. oferecer bolsas e criar premios e/ou concursos alem de outras ayoes de estimulo

relacionadas com seus campos de atuayao;
n. difundir a musica c1assica, disponibilizando e/ou explorando apresentayoes para

exibiyao por radio e televisao, ediyao de obras de compositores brasileiros,
gravayao de CD's, OVO's e outras mfdias, formayao de plateias, aperfeiyoamento
de instrumentistas, incentivo a colaborayao voluntaria e atividades afins;

o. estabelecer polo de gravayao de musica;
p. constituir Fundo de Capital "endowment' e outros, caso necessario, para a

Orquestra Sinf6nica do Estado de Sao Paulo, a ser composto por doayoes,
contribuiyoes, recursos governamentais, eventuais excedentes financeiros e
outros;

q. difundir e explorar marcas que possua ou detenha os direitos de explorayao,
quando para tanto autorizada;

r. apoiar ayoes e projetos da Orquestra Sinf6nica do Estado de Sao Paulo, bem
como desenvolver campanhas, realizar estudos e pesquisas, divulgar e distribuir
informayoes, dados, trabalhos, documentos, entre outras atividades relacionadas
com seus objetos;

s. apoiar a administrayao e 0 gerenciamento de espayos, inclusive negociar e
receber por sua utilizayao por terceiros, quando para tanto autorizada, bem como
prestar serviyos relacionados aos seus objetivos, podendo tambem contratar a
prestayao de serviyos de terceiros;

t. colaborar ou participar de programas governamentais ou desenvolvidos por
entidades privadas ou da sociedade civil que afetem ou sejam afins as suas areas
de atuayao, podendo, inclusive, participar e/ou aceitar assentos em Comites,
Camaras, Foruns, Redes e outros, assim como participar de outras pessoas
juridicas;

u. realizar quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos necessarios ou
relacionados ao cumprimento de seu objetivo social.

Paragrafo segundo. Para a realizayao dos seus objetivos, a FUNOA<;Ao OSESP
podera celebrar contratos de gestao, termos de colaborayao, term os de fomento,
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acordos de coopera9ao, contratos, acordos, parcerias e outros instrumentos, com
pessoas fisicas ou juridicas, publicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

Paragrafo terceiro. A FUNDA<;Ao OSESP atuara de forma permanente e observara
os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
efici€mcia, nao fazendo qualquer discrimina9ao de clientela, ra9a, cor, genero ou religiao.

CAPITULO III

DOS ORGAOS DA FUNDACAO OSESP

SECAo 1- DISPOSICOES GERAIS

Artigo 5°. Sao 6rgaos da FUNDA<;AO OSESP:
a. Conselho de Administra9ao;
b. Comissao de Nomea9ao;
c. Diretoria Executiva;
d. Conselho Consultivo; e
e. Conselho Fiscal.

Paragrafo primeiro. E vedado 0 exerCICIO simultaneo, ressalvadas as exce90es
previstas neste Estatuto, por uma mesma pessoa, de cargos nos 6rgaos acima
especificados. Os membros do Conselho de Administra9ao eleitos ou indicados para
integrar a Diretoria Executiva devem renunciar ao assumirem as correspondentes
fun90es executivas.

Artigo 6°. Os membros dos 6rgaos especificados no artigo anterior, assim como os
instituidores da FUNDA<;Ao OSESP, nao receberao remunera9ao, vantagens ou
benfeitorias, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razao das
competencias, fun90es ou atividades, bem como nao receberao qualquer valor a titulo
de distribui9ao de dividendos, bonifica90es, participa90es, excedentes operacionais ou
parcelas do patrim6nio da FUNDA<;Ao OSESP.

Paragrafo primeiro. Sem embargo do disposto no caput, 0 Conselho de Administra9ao
da FUNDA<;Ao OSESP podera instituir e fixar remunera9ao para os membros da
Diretoria Executiva que efetivamente atuarem na gestao executiva da FUNDA<;Ao
OSESP, respeitados os valores praticados pelo mercado na regiao correspondente a
sua area de atua9ao e os Iimites estabelecidos para remunera9ao de dirigentes de
Organiza90es Sociais.

Paragrafo segundo. A referida remunera9ao nao constituira direito adquirido, podendo
ser retirada, a qualquer momento, pelo Conselho de Administra9ao, especial mente caso
assim se fa9a necessario para que a FUNDA<;Ao OSESP obtenha determinados
registros, titulos e qualifica90es concedidos pelo Poder Publico.

Artigo 7°. Os conselheiros e diretores da FUNDA<;Ao OSESP nao responderao, nem
mesmo subsidiariamente, pelas obriga90es contraidas pela FUNDA<;Ao OSESP, em
decorrencia de ato regular de gestao.

SECAo 11- DO CONSELHO DE ADMINISTRACAo

Artigo 8. 0 Conselho de Administra9ao, 6rgao maximo de delibera9ao e orienta9ao da
FUNDA<;Ao OSESP, e constituido por no minimo 10 (dez) e no maximo 20 (vinte)
membros, dos quais:
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a. 55% (cinquenta e cinco por cento) serao indicados pela Comissao de Nomeac;ao
da FUNDACAo OSESP na forma deste Estatuto;

b. 35% (trinta e cinco por cento) serao eleitos pelos demais integrantes do Conselho
de Administrac;ao, dentre pessoas de notoria capacidade profissional e
reconhecida idoneidade moral;

c. 10% (dez por cento) serao eleitos pelos empregados da entidade.

Paragrafo primeiro. Os membros eleitos ou indicados para compor 0 Conselho de
Administrac;ao nao poderao ser parentes consanguineos ou afins ate 3° (terceiro) grau
do Governador, Vice-Governador e de Secretarios de Estado.

Paragrafo segundo. 0 mandato dos membros do Conselho de Administrac;ao sera de
04 (quatro) anos, permitindo-se uma reconduc;ao.

Paragrafo terceiro. 0 primeiro mandato de metade dos membros do Conselho de
Administrac;ao sera de 02 (dois) anos, conforme letras "a", "b" e "c" do presente artigo.

Paragrafo quarto. 0 Presidente e 0 Vice-Presidente do Conselho de Administrac;ao
serao escolhidos, em reuniao do Conselho de Administrac;ao, por seus pares, dentre
seus membros, e terao mandato de 02 (dois) anos, permitindo-se reconduc;oes.

Paragrafo quinto. 0 Vice-Presidente substituira 0 Presidente em suas faltas,
impedimentos e, no caso de vacancia, ate a indicac;ao de seu substituto.

Paragrafo sexto. Na hipotese de vacancia de cargo do Conselho de Administrac;ao, 0
respectivo substituto sera eleito para completar 0 mandato do substituido, respeitando-
se 0 disposto nos itens "a", "b" e "c" deste artigo.

Paragrafo setimo. A escolha dos 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros do
Conselho de Administrac;ao conforme letra "a" do presente artigo sera realizada pela
Comissao de Nomeac;ao. Poderao ser escolhidos os instituidores da FUNDACAO
OSESP ou nao-instituidores de elevada reputac;ao etico-profissional. Para a aprovac;ao
da indicac;ao de um membro nao-instituidor serao necessarios os votos de, no minimo,
'Y2 (metade) dos membros da Comissao de Nomeac;ao.

Artigo 9. 0 Conselho de Administrac;ao reunir-se-a:
a. ordinariamente, 3 (tn3s) vezes por ano;
b. extraordinariamente, a qualquer tempo; e
c. extraordinariamente, por convocac;ao escrita do Ministerio Publico - Curadoria de

Fundac;oes.

Paragrafo primeiro. As reunioes do Conselho de Administrac;ao serao convocadas por
seu Presidente ou por, no minimo, 1/3 (um terc;o) de seus membros, com anteced€mcia
minima de 10 (dez) dias corridos.

Paragrafo segundo. 0 Conselho de Administrac;ao reunir-se-a com a presenc;a minima
de metade de seus membros e suas deliberac;oes serao adotadas por maioria simples
de votos, ressalvados os casos de quorum especial.

Paragrafo terceiro. Em caso de empate nas votac;oes do Conselho de Administrac;ao,
o voto de seu Presidente sera de qualidade, valendo em dobro.

Paragrafo quarto. Nao se realizando reuniao por falta de quorum, sera convocada nova
reuniao, com intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas.
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Paragrafo quinto. Caso nao haja quorum para a segunda reuniao, 0 Conselho de
Administra9ao reunir-se-a 30 (trinta) minutos apos, com qualquer numero de presentes,
nao podendo, porem, deliberar sobre materias que exigem quorum especial.

Paragrafosexto. 0 Diretor Executivo da FUNDACAo OSESP participara das reunioes
ordinarias e extraordinarias do Conselho de Administra9ao, sem direito a voto.

i.

f.

j.

k.

a.

Artigo 10. Compete ao Conselho de Administra9ao:

promover e estabelecer a politica geral da FUNDACAo OSESP, para a
consecu9ao de seus fins estatutarios;
zelar para que, em suas atividades, a FUNDACAo OSESP cumpra as leis, 0
Estatuto, os regimentos e os regulamentos;
designar e dispensar, por maioria absoluta de votos, os membros da Diretoria
Executiva, do Conselho Consultivo, do Conselho Fiscal e do Comite de
Investimentos;
indicar e dispensar, por maioria absoluta de votos, 0 Diretor Artistico e 0 Regente
Titular da ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE sAo PAULO,
determinando sua respectiva remunera9ao;
autorizar 0 recebimento de doa90es com encargos, desde que previamente
autorizadas pelo Ministerio Publico - Curadoria de Funda90es;
decidir sobre a aliena9ao de bens imoveis da FUNDACAo OSESP e autorizar 0
Diretor Executivo a solicitar as autoriza90es junto as autoridades competentes
(Ministerio Publico - Curadoria de Funda90es) e a proceder, posteriormente, a
aliena9ao;
fiscalizar 0 cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os
demonstrativos financeiros e contabeis e as contas anuais da FUNDACAo
OSESP, com auxilio de auditoria externa;
aprovar:

i. a proposta de contrato de gestao e seus aditamentos;
ii. a proposta de or9amento e 0 programa de investimentos;
iii. e cumprir 0 regimento da ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE sAo

PAULO, a ser mantida pela FUNDACAo OSESP;
iv. os Estatutos, bem como suas altera90es, observado 0 artigo 32;
v. a extin9ao da FUNDACAo OSESP, observado 0 artigo 32;
vi. 0 regimento interno que devera, no minimo, dispor sobre a estrutura, 0

gerenciamento, os cargos e as competencias;
vii. por maioria de, no minimo, 2/3 (dois ter90s) de seus membros, 0 regulamento

para a contrata9ao de obras e servi90s, compras e aliena90es, plano de
cargos, salarios e beneficios dos empregados;

viii. e encaminhar ao orgao supervisor 0 relatorio de execu9ao do contrato de
gestao, relatorios gerenciais e de atividades elaborados pela Diretoria
Executiva;

ix. 0 regulamento para a gestao e utiliza9ao de Fundo de Capital "endowment';
deliberar sobre:
i. a parte dos resultados liquidos que sera incorporada ao patrim6nio da

FUNDACAo OSESP;
ii. os recursos que serao incorporados ao Fundo de Capital "endowment";
dirimir quaisquer duvidas ou controversias oriundas do presente Estatuto ou
relativas a execu9ao das atividades da FUNDACAO OSESP;
exercer as demais atribui90es previstas neste Estatuto.

b.

c.

d.

e.

h.

g.

Paragrafo unico. 0 Conselho de Administra9ao devera, ouvido 0 Ministerio Publico -
Curadoria de Funda90es, autorizar a contrata9ao de empresa de auditoria externa para
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auditar as contas da FUNDACAo OSESP, inclusive para a verifical;ao da aplical;ao de
recursos objeto de contrato de gestao.

Artigo 11. Ao Presidente do Conselho de Administral;ao compete:
a. convocar e presidir as reunioes do Conselho de Administral;ao e designar 0

respectivo Secretario;
b. cumprir e fazer cumprir 0 Estatuto;
c. exercer 0 voto de qualidade no caso de empate, que neste caso valera em dobro;
d. exercer as atribuil;oes que Ihe forem conferidas, por delegal;ao do Conselho de

Administral;ao.

Paragrafo unico. a Presidente do Conselho de Administral;ao podera delegar os
poderes que Ihe competem, mediante procural;oes proprias ou documentos de carater
especffico.

SECAo 11I- DA COMISSAO DE NOMEACAO

Artigo 12. A Comissao de Nomeal;ao e 0 orgao permanente da FUNDACAo OSESP
incumbido unica e exclusivamente da escolha e indical;ao dos membros do Conselho
de Administral;ao de que trata 0 artigo 8, letra "a", na forma do paragrafo setimo do
mesmo artigo.

Artigo 13. A Comissao de Nomeal;ao sera composta por no minimo 6 (seis) e no
maximo 14 (quatorze) membros, escolhidos da forma que segue:
a. poderao fazer parte da Comissao de Nomeal;ao:

i. os instituidores da FUNDACAo OSESP que manifestarem interesse;
ii. aqueles que ten ham exercido mandato completo de Conselheiro no Conselho

de Administral;ao;
iii. pessoas de notoria capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

b. os membros da Comissao de Nomeal;ao indicados na forma do item "iii" deste
artigo estao limitados a 1/3 (um terl;o) dos membros da Comissao de Nomeal;ao.
c. 0 Presidente do Conselho de Administral;ao e membro nato da Comissao de
Nomeal;ao.
d. os membros da primeira Comissao de Nomeal;ao serao nomeados na forma
dos artigos 40 e 41 deste estatuto;
e. os membros da Comissao de Nomeal;ao com mandato vigente elegerao, dentro
dos Iimites da alinea "a" deste artigo, os novos membros da Comissao de Nomeal;ao
que sucederao aqueles cujos mandatos estejam vincendos, e a escolha sera feita por
maioria absoluta.

Artigo 14. 0 mandato dos membros da Comissao de Nomeal;ao sera de 04 (quatro)
anos, permitindo-se recondul;oes.

Paragrafo primeiro. Como excel;ao ao caput desse artigo, metade dos membros da
primeira Comissao de Nomeal;ao deverao ter os seus mandatos com tempo de dural;ao
diferenciado, sen do que seus mandatos serao de 02 (dois) anos. A escolha dos
membros com mandatos de dural;ao diferenciada sera definida na primeira reuniao da
Comissao de Nomeal;ao.

Paragrafo segundo. Se qualquer dos membros da Comissao de Nomeal;ao, por
qualquer motivo, tiver que se afastar permanentemente do exercicio de suas funl;oes,
um substituto para completar 0 mandato devera ser escolhido pela propria Comissao de
Nomeal;ao.
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Paragrafo terceiro. A eventual destituigao de membros da Comissao de Nomeagao
devera ser decidida pelos demais membros da Comissao de Nomeagao com mandato
vigente, por maioria absoluta, em reuniao convocada na forma do artigo 16 deste
Estatuto.

Paragrafo quarto. Os membros eleitos para compor a Comissao de Nomeagao nao
poderao ser parentes consanguineos ou afins ate 3° (terceiro grau) do Governador,
Vice-Governador e de Secretarios de Estado.

Artigo 15. 0 presidente da Comissao de Nomeagao sera escolhido, por seus pares,
para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo admitidas recondugoes.

Paragrafo primeiro. 0 presidente do Conselho de Administragao nao podera acumular
a fungao de presidente da Comissao de Nomeagao.

Paragrafo segundo. Ao Presidente da Comissao de Nomeagao compete:
a. coordenar as atividades desta Comissao;
b. convocar e presidir todas as reunioes ordinarias e extraordinarias da Comissao

de Nomeagao e designar 0 Secretario;
c. exercer, no caso de empate, 0 voto de qualidade, que neste caso valera em

dobro;
d. escolher seu substituto entre seus pares para suas faltas e impedimentos;
e. exercer as atribuigoes que Ihe forem conferidas por delegagao da Comissao de

Nomeagao.

Artigo 16. A Comissao de Nomeagao se reunira, ordinariamente, a cada 02 (dois) anos,
e extraordinariamente, sempre que necessario.

Paragrafo primeiro. As reunioes da Comissao de Nomeagao serao convocadas por
seu Presidente ou por, no minimo, 1/3 (um tergo) dos seus integrantes, com
antecedencia minima de 10 (dez) dias corridos.

Paragrafo segundo. A Comissao de Nomeagao deliberara apenas com a presenga da
maioria de seus membros e suas decisoes serao tomadas por maioria simples, com
excegao da materia referente a indicagao disposta na parte final do paragrafo setimo do
artigo 8.

SECAo IV - DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 17. A Diretoria Executiva e 6rgao maximo de administragao executiva da
FUNDACAo OSESP e sera composta pelo Diretor Executivo e por ate 02 (dois)
Diretores Adjuntos.

Artigo 18. Os membros da Diretoria Executiva serao indicados pelo Conselho de
Administragao, na forma estabelecida no artigo 10, "c", deste Estatuto.

Paragrafo primeiro. A posse da Diretoria Executiva far-se-a mediante termo lavrado
em livro pr6prio.

Paragrafo segundo. Os Diretores Adjuntos somente poderao ser indicados pelo
Conselho de Administragao, quando este Ihes fixar atribuigoes especificas.

Paragrafo terceiro. Os membros da Diretoria Executiva decidirao isoladamente nas
respectivas areas de competencia especffica e em conjunto nas areas de competencia
comum.
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Paragrafo quarto. Na hip6tese de vacancia da fungao de Diretor Executivo, cabera ao
Presidente do Conselho de Administragao escolher 0 respectivo substituto, submetendo
tal escolha, dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes, a aprovagao dos demais membros
do Conselho de Administragao.

Artigo 19. Compete ao Diretor Executivo:

a. exercer a administragao da FUNDACAO OSESP, cumprindo a legislagao
pertinente, 0 Estatuto, os regimentos, os regulamentos e as deliberagoes do
Conselho de Administragao;

b. zelar para que sejam adotados e mantidos, na gestao das atividades da
FUNDACAO OSESP, procedimentos que Ihe assegurem seguranga e
transparencia administrativa, contabil e fiscal;

c. preparar e submeter a aprovagao do Conselho de Administragao:
i. a pro posta de contrato de gestao;
ii. a proposta de orgamento e 0 programa de investimentos;
iii. ouvido 0 Ministerio Publico - Curadoria de Fundagoes, 0 regimento interno

da FUNDACAo OSESP, que devera, no minimo, dispor sobre a estrutura, 0
gerenciamento, os cargos e as competencias;

iv. plano de cargos, salarios e beneficios dos empregados;
v. plano de trabalho;

d. preparar e submeter a aprovagao do Conselho de Administragao:
i. 0 regulamento para a contratagao de obras e servigos, compras e

alienagoes;
ii. 0 relat6rio de execugao do contrato de gestao, relat6rios gerenciais e de

atividades;
iii. os balangos e demonstrativos contabeis;

e. manifestar-se sobre as materias que Ihe sejam submetidas e executar outras
atribuigoes que Ihe sejam conferidas pelo Conselho de Administragao, na esfera
de sua competencia;

f. representar a FUNDACAo OSESP, em juizo ou fora dele;
g. outorgar procuragoes, que poderao ser por prazo indeterminado;
h. aprovar a admissao e desligamento de funcionarios;
i. fazer publicar 0 balango e demonstragoes contabeis, na forma da lei, uma vez

aprovados pelo Conselho de Administragao;
j. assinar os documentos atinentes a gestao ordinaria da FUNDACAo OSESP, tais

como instrumentos contratuais, cheques, ordens de pagamento e outros;
k. contratar Superintendentes para auxilia-Io nas fungoes administrativas da

FUNDACAo OSESP;
I. exercer as demais atribuigoes previstas neste Estatuto e/ou que Ihe forem

conferidas pelo Conselho de Administragao.

Paragrafo unico. 0 Diretor Executivo podera delegar os poderes que Ihe competem,
mediante procuragoes pr6prias ou documentos de carater especificos.

SECAo V - DO CONSELHO CONSUL TIVO

Artigo 20. 0 Conselho Consultivo e 6rgao de consulta e aconselhamento, cabendo-Ihe
auxiliar a Diretoria Executiva e 0 Conselho de Administragao na consecugao das
finalidades estatutarias, principal mente opinando sobre assuntos relevantes nas areas
de atuagao da FUNDACAO OSESP.
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Paragrafo primeiro. 0 Conselho Consultivo sera composto por ate 48 (quarenta e oito)
membros.

Paragrafo segundo. Os membros do Conselho Consultivo exercerao suas fun90es por
um periodo de 02 (dois) anos, permitindo-se recondu90es.

Artigo 21. 0 Conselho Consultivo reunir-se-a, por convoca9ao de seu Presidente, que
sera eleito por seus pares, mediante convoca9ao com, no minimo, 05 (cinco) dias de
antecedencia.

Paragrafo primeiro. As atas das reunioes do Conselho Consultivo serao lavradas por
um Secretario designado pelo seu Presidente e assinada pelos presentes.

Paragrafo segundo. As delibera90es do Conselho Consultivo serao tomadas por
maioria simples.

Paragrafo terceiro. Cabe ao Presidente do Conselho Consultivo, no caso de empate,
o voto de qualidade, que neste caso valera em dobro.

SECAo VI - DO CONSELHO FISCAL

Artigo 22. 0 Conselho Fiscal, 6rgao de fiscaliza9ao financeira e contabil da FUNDACAo
OSESP, compoe-se de 03 (tres) membros titulares.

Paragrafo primeiro. 0 mandato dos membros do Conselho Fiscal sera de 02 (dois)
anos, permitindo-se recondu90es.

Paragrafo segundo. 0 Presidente do Conselho Fiscal sera escolhido por seus pares,
quando da primeira reuniao deste 6rgao posterior a cada renova9ao dos mandatos.

Artigo 23. Compete ao Conselho Fiscal:
a. opinar sobre os relat6rios de desempenho financeiro e contabil da FUNDACAo

OSESP;
b. opinar sobre as opera90es patrimoniais realizadas pela FUNDACAo OSESP;
c. emitir pareceres para 0 Conselho de Administra9ao sobre 0 relat6rio de atividades,

balan90, demonstra9ao contabil e or9amentos preparados pelo Diretor Executivo;
d. representar ao Conselho de Administra9ao sobre qualquer irregularidade

verificada nas contas da FUNDACAo OSESP.

Artigo 24. Ao Presidente do Conselho Fiscal compete:
a. cumprir e fazer cumprir, com 0 auxilio dos outros 02 (do is) membros, todas as

atribui90es do Conselho Fiscal;
b. convocar e presidir todas as reunioes ordinarias e extraordinarias do Conselho

Fiscal;
c. exercer, no caso de empate, 0 voto de qualidade, que neste caso valera em dobro;
d. exercer as atividades que Ihe forem conferidas pelo regimento interno da

FUNDACAo OSESP e pelo Conselho de Administra9ao.

Artigo 25. 0 Presidente do Conselho Fiscal escolhera seu substituto entre seus pares,
para suas faltas ou impedimentos.

Paragrafo unico. Em caso de vacancia de urn dos cargos do Conselho Fiscal, devera
o Conselho de Administra9ao eleger um novo membro, ou convocar urn dos suplentes
para completar 0 mandato.
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Artigo 26. 0 Conselho Fiscal reunir-se-a, ordinariamente:
a. no primeiro trimestre de cada ano, para examinar e emitir parecer sobre 0 relat6rio

anual das atividades da Diretoria Executiva e a prestag80 de contas do exercicio
anterior;

b. em data prefixada de comum acordo por seus membros para atendimento das
atribuigoes que Ihe confere 0 artigo 23 deste Estatuto.

Artigo 27. 0 Conselho Fiscal reunir-se-a extraordinariamente, sempre que necessario,
por convocag80 de seu Presidente, ou pela maioria de seus membros e por convocag80
escrita do Ministerio Publico - Curadoria de Fundagoes.

Artigo 28. As deliberagoes do Conselho Fiscal ser80 tomadas pelo voto concorde da
maioria de seus membros titulares.

CAPiTULO IV

DOS RECURSOS

Artigo 29. Constituem recursos da FUNDA<;Ao OSESP:
a. os advindos de venda de ingressos, assinaturas, alugueres, prestagoes de

servigo, bem como os derivados de cess80 de direito ou de prodUg80 de bens;
b. os resultados derivados de operagoes de credito ou aplicagoes financeiras de

qualquer natureza;
c. as rendas oriundas de seus bens e outras de natureza eventual;
d. os usufrutos, doagoes, rendas, legados, herangas, auxilios e subvengoes de

qualquer natureza;
e. a receita oriunda da venda de produtos, de recebimento de royalties e de

licenciamento de marcas ou direitos;
f. os rendimentos de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, com os

objetivos estabelecidos no artigo 4°;
g. recursos repassados pelo Poder Publico;
h. as contribuigoes que Ihe forem feitas por pessoas fisicas ou juridicas;
i. receitas decorrentes de auxilios para pesquisas e estudos realizados pela

FUNDA<;Ao OSESP ou sob sua supervis80;
j. outras receitas.

Panlgrafo primeiro. A FUNDA<;Ao OSESP aplicara as subvengoes e doagoes
recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Paragrafo segundo. A FUNDA<;Ao OSESP aplicara seu patrimonio, receitas, rendas,
recursos, excedentes e eventual resultado operacional, integralmente, no Pais, na
manuteng80 e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Paragrafo terceiro. 0 disposto no paragrafo anterior n80 impede a FUNDA<;Ao
OSESP de realizar despesas no exterior, sempre que estas implicarem em beneficios
as atividades que desenvolve no Pais.

CAPiTULO V

DO PATRIMONIO

Artigo 30. Constituem 0 patrimonio da FUNDA<;Ao OSESP:
a. a dotag80 inicial atribuida por seus instituidores;
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b. os direitos e bens moveis, imoveis, vefculos, a«oes, tftulos, valores, entre outros,
que vier a adquirir;

c. a parte dos resultados Ifquidos proveniente de suas atividades, destinadas para
esse fim;

d. dota«oes, legados, auxflios e contribui«oes, que Ihe venham a ser destinados por
pessoas ffsicas ou jurfdicas de direito publico ou privado, destinados para esse
fim.

Artigo 31. 0 patrimonio, os legados ou as doa«oes que Ihe foram destinados, bern como
os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, a escolha do Conselho de
Administra«ao, serao transferidos a entidade qualificada como Organiza«ao Social no
ambito do Estado de Sao Paulo, da mesma area de atua«ao, tam bern registrada no
CNAS, ou ao patrimonio do Estado, na propor«ao dos recursos e bens por este
alocados, no caso de a FUNDA<;Ao OSESP perder tal qualifica«ao.

CAPiTULO VI
DA REFORMA DO ESTATUTO E EXTINCAO DA FUNDACAO OSESP

Artigo 32. 0 Conselho de Administra«ao, em reuniao especialmente convocada para
este proposito e mediante 0 voto favoravel de, pelo menos, 2/3 (dois ter«os) de seus
membros, podera deliberar sobre a reforma deste Estatuto e sobre a extin«ao da
FUNDA<;Ao OSESP.

Paragrafo primeiro. 0 presente Estatuto somente podera ser alterado naquilo que nao
contrarie ou desvirtue os fins da FUNDA<;Ao OSESP, devendo as eventuais altera«oes
ser previa mente submetidas a aprova«ao do Ministerio Publico - Curadoria de
Funda«oes, na forma da lei.

Artigo 33. Em caso de dissolu«ao ou extin«ao da FUNDA<;Ao OSESP, 0 patrimonio,
os legados, ou as doa«oes que Ihe foram destinados, bem como os excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, a escolha do Conselho de Administra«ao,
serao transferidos a entidade qualificada como Organiza«ao Social no ambito do Estado
de Sao Paulo, da mesma area de atua«ao, tambem registrada no CNAS, ou ao
patrimonio do Estado, na propor«ao dos recursos e bens por este alocados.

CAPiTULO VII

DO EXERCiclO SOCIAL E DAS CONTAS

Artigo 34. 0 exercfcio social da FUNDA<;Ao OSESP coincidira com 0 ana civil.

Paragrafo unico. No primeiro trimestre, 0 Diretor Executivo submetera ao Conselho de
Administra«ao: 0 balan«o e os demonstrativos contabeis do exercfcio findo, e no quarto
trimestre: 0 plano de trabalho e 0 or«amento para 0 proximo ano.

Artigo 35. A FUNDA<;Ao OSESP prestara contas nos term os da legisla«ao pertinente,
observando os princfpios fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade,
fazendo publicar anualmente no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo seu balan«o, os
relatorios financeiros, 0 relatorio de execu«ao do contrato de gestao e tornando
disponfveis, em lugar acessfvel, copia do relatorio de atividades e das certidoes
negativas de debito junto ao INSS e ao FGTS.
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CAPIrUlO VIII

DAS DISPOSIC;OES FINAlS E TRANSITORIAS

Artigo 36. Os Presidentes dos 6rgaos colegiados da FUNDA<;Ao OSESP poderao
decidir, excepcionalmente, ad referendum, as materias que, dado seu can~ter de
urgencia, nao possam aguardar uma pr6xima reuniao.

Artigo 37. Os mandatos dos membros dos Conselhos estender-se-ao ate a posse de
seus sucessores.

Artigo 38. Os casos omissos e as duvidas decorrentes da execugao deste Estatuto
serao resolvidos pelo Conselho de Administragao.

Artigo 39. As alteragoes levadas a efeito em relagao a composigao do Conselho de
Administragao nao afetarao os mandatos atualmente em vigor, devendo ser observadas
somente a partir da eleigao dos membros para os mandatos seguintes.

Artigo 40. A primeira Comissao de Nomeagao sera composta pelos atuais membros do
Conselho de Orientagao, que, em seguida, sera extinto.

Artigo 41. A primeira Comissao de Nomeagao tomara posse na sua primeira reuniao.

Artigo 42. Este Estatuto, ap6s aprovagao da autoridade competente, entrara em vigor
na data de seu registro.

Sao Paulo, 15 de maio de 2018.

AB/SP 183.084
\

Fausto Augusto

Fundagao Orquestra Si fonica do Estado e Sao Paulo
Marcelo de Oliveir Lopes - Diretor E ecutivo

MINISTERIO PUBLICO DO EST/iDO DE sAo PAULO
PROMOTORIA DE JUSTI\:A CIVEL. FJNDACOES
Aulonzooregislro com fundamenlo nos a"\~,os 127 e 129, IX, da
Constitu~ao Fede;al, nos artigos G6 C sFq;,i,:tr:c, do (Deliso,Civil
e no artigo 28, do cap., XIX~.~~r~G((n:'$ \ocr",; ca l.mcgcaona
Geral de Justi~ado ESt~0J 02 ;.ilJ i ,'.._).

Si:o P"u!o,

ANA MAT -11'.. _,E CASTRO GARMS
Fromatom rie - '"t'p Civcl e Funda~oes

CCRADORA DE FUNDACOES
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