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CAPÍTULO I

Do Instituto e seus fins

Art. 1.° - O Instituto Histórico e
Geográfico de São Paulo, fundado em
1.° de novembro de 1894 na capital
paulista, onde tem sede e domicílio
jurídico, é uma sociedade civil de
caráter científico e cultural, reconhe-
cida de utilidade pública, com dura-
ção ilimitada e a rínaüdade precípua
de promover o estudo e a divulgação
da História, da Geografia e das ciên-
cias e disciplinas correlatas, especial-
mente das que se relacionam com
São Paulo, regida pelo presente Es-
tatuto, pelo seu Regimento Interno e,
subsidiariamente, pelo Código Civil e
outras leis vigentes no País.

Art. 2.0 - Para realização de seus
fins, o Instituto obriga-se a:

a) Reunir-se em sessões ou assem-
bléias;

b) Manter correspondência e per-
muta de publicações com sociedades
congêneres;

c) Promover, quando os seus fun-
dos o permitirem, excursões científi-
cas, comemorações cívicas e outros
certames compreendidos em seus ob-
jetivos sociais;
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Categor·ias
e número
de s6cios

Co·ndições
para a
admissão
de s6cios

â) Manter os vários departamentos
estabelecidos por este Estatuto, crian-
do os que, propostos, recebam apro-
vação da assembléia.

CAPÍTULO II

Da classificação e eleição
de sócios

Art. 3.° - As categorias de sócios
do Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo assim se denominam e se
limitam:

I - Titulares - em número de
150;

II - Eméritos - pelo acesso;
III - Beneméritos - em número

de 20;
IV - Grandes Beneméritos - em'

número de 10;
V - Correspondentes Nacionais -

em número de 100;
VI - Correspondentes Estrangeiros

- em número ilimitado;
VII - Honorários - em número de

150;
VIII - Benfeitores - em número

ilimitado.

Art. 4.° - O quadro social do Ins-
tituto será integrado pelas categorias
constantes do artigo anterior, nas con-
dições e com os deveres em seguida
mencionados:
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a) Sócio Titular - Será admitida
quando houver vaga, cumpridas as
prescrições regulamentares, pessoa
que, residindo na comarca de São
Paulo, apresente trabalho meritório
de sua lavra sobre assunto relacio-
nado com a finalidade estabelecida
no artigo primeiro deste diploma es-
tatucíonal e alcance na eleição a vo-
tação exígída. Os sócios titulares são
obrigados a comparecer, pelo menos,
quatro vezes durante o ano às sessões
do Instituto. Os que não o fizerem,
salvo caso de força maior devidamen-
te comprovada e aceita, poderão ser
automaticamente transferidos para
outra categoria;

b) Sócio Emérito - Constituirão
esta categoria os sócios titulares que
fizerem parte do Instituto há mais
de vinte anos, abrindo-se, assim,
vaga na categoria de titular;

c) Sócio Benemérito A vaga
que se verificar nesta categoria de-
verá ser preenchida por sócio titular
ou honorário que haja prestado ao
Instituto serviços de excepcional re-
levância;

d) Sócio Grande Benemérito -
Verificando-se vaga nesta categoria,
poderá ser ela preenchida por sócio
emérito ou benemérito, que, havendo
prestado grandes serviços ao Institu-
to, possua valiosa produção publica-
da e haja mantido notável assidui-
dade ao sodalício;

e) Sócio Correspondente Nacional
Preencherão as vagas desta cate-
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Eleição e
transferência
de s6cios

goria as pessoas que, residindo no
território nacional, fora da comarca
de São Paulo, satisfizerem as condi-
ções de merecimento estabelecidas na
alínea "a" do presente artigo;

f) Sócio Correspo11!dente Estrangei-
ro - Preencherão as vagas desta
categoria 'as pessoas que, res~di~do
fora do território nacional, satísfíze-
rem as condições de merecimento es-
tabelecidas na alínea "a" do presente
artigo;

g) Sócio Honorário - oonstituírão
esta categoria as pessoas de oxcepcio-
nal projeção social, cientifica ou cul-
tural, mesmo que se não dediquem a
estudos históricos;

h) Sócio Benfeitor - Integrarão
esta classe as pessoas que, não per-
tencendo a qualquer das categorias
anteriores houverem, direta ou indi-
retamente: prestado serviços de gran-
de monta ao Instituto.

Art. 5.°. - A eleição de sócios titu-
lares e honorários será precedida de
proposta assinada pelo candidato e
por dez sócios, e conterá ainda o
nome a residência e os títulos ou
mérit~s do interessado, além de minu-
ciosas notas bio-bibliográficas.

§ 1.0 - A eleição para as outras
categorías será precedida de proposta
justificada e assinada por dez sócios.

§ 2.0 - O moâus tacietuii para a
eleição de sócios será estabelecido
pelo Regimento Interno.
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Art. 6.° - Os pareceres das comis-
sões sobre admissão de sócios serão
lidos, discutidos e votados em duas
sessões ordinárias do Instituto.

Parágrafo único - O resultado da
primeira votação, quando negativo,
elimina a proposta.

Art. 7.° - A votação de propostas
e pareceres relativos à admissão de
sócios, ou à sua transferência de uma
para outra categoria, será sempre
feita simbolicamente, por escrutínio
secreto, com emprego de esferas ou
cubos, sendo considerada secreta a
parte da sessão em que se discutirem
os pareceres da Comissão de Sindí-
cância e Admissão de Sócios, bemco-
mo os das comissões técnicas. De-
verá o Presidente, para esse fim,
convidar a que se retirem do recinto
as pessoas estranhas ao quadro social.

Art. 8.° - O teor dos pareceres é
o das discussões sobre a admissão ou
transferência de sócios, não serão pu-
blicados, nem deles se dará cópia a
quem quer que seja.

Art. 9.° - Os candidatos não eleitos
só poderão ser novamente propostos
depois de decorrido um ano da deci-
são nega tiva.
"Art. 10.~ O sócio correspondente
nacional, que vier a residir na comar-
ca de São Paulo, passará, automati-
camente, para a categoria de titular.
e více-versa, caso único em que se
modificará a limitação nos quadros
respectivos.
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Compromisso no
ato da posse

Presidente
honorário

§ 1.0 - A proposta para transfe-
rência de sócio de uma para outra
categoria independe de nova qualifi-
cação e de audiência das comissões,
mas deve ser fundamentada por es-
crito, acompanhada de currículo do
sócio proposto e sujeita também a
dois escrutínios.

§ 2.° - O sócio só poderá perten-
cer a uma das categori:as enumeradas
no artigo 3.:,.

Art. 11 - No ato da posse, o re-
cipiendário prestará o seguinte com-
promisso: "PROMETO CUMPRIR
FIELMENTE OS DEVERES DE Só-
CIO DO INSTITUTO HISTóRICO E
GEOGRÁFICO DE SÃO PAUW,
PUGNANDO PELA PROSPERIDADE
DO SODALíCIO EM TODOS OS
ASPECTOS DE SUA VIDA SOCIAL E
CULTURAL. NESTES TERMOS, AS-
SUMO O PRESENTE COMPROMISSO
POR MIM DATADO E ASSINADO".

Art. 12 - A qualidade de PRESI-
DENTE HONORÁRIO só poderá ser
atribuída, excepcionalmente e em
caráter vitalício, a personalidade
do mais alto relevo social e cien-
tífico, mediante proposta assinada
por cinqüenta ou mais sócios em pleno
gozo de seus direitos.
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CAPÍTULO nr
Dos direitos e deveres dos sócios

Art. 13 - Todos os sócios reconhe-
cem como de seu dever cumprir e
fazer cumprir o Estatuto e o Regi-
mento Interno.

Art. 14 - São direitos dos sócios:
a) Freqüentar a sede do Instituto,

sessões, assembléias ou departamen-
tos e utilizar-se das suas diversas
secções e dependências;

b) Discutir, votar, eleger e ser
eleito ou nomeado para qualquer
cargo;

c) Apresentar e ler trabalho de sua
lavra nas sessões ou assembléias;

d) Colaborar na Revista e receber
um exemplar de cada volume editado
pelo Departamento de Publicações a
partir de sua admissão como sócio;

e) Apresentar ponto de tese para
ser discutido e elucídado,

CAPÍTULO IV

Da Diretoria

Art. 15 - A Diretoria do Instituto
compor-se-a de dezesseis cargos, gra-
tuitamente exercidos e assim relacío-
nados:

Presidente
1.° Vice-Presidente
2.° Vice-Presidente
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Atribuições
da

Diretoria

3.° Vice-Presidente
1.0 Secretário
2.° Secretário
3.° Secretário
4.° Secretário
1.° Tesoureiro
2.0 Tesoureiro
1.0 Orador Oficial
2.° Orador Oficial
1.0 Bibliotecário
2.° Bibliotecário
Hemerotecário
Diretor do Museu,
Arquivo e Documentação

Parágrafo único - O presidente e
mais dois secretários constituem a
mesa para as sessões ou assembléias.

Art. 16 - À Diretoria compete:
a) Reunir-se ordinariamente úma

vez por mês, por convocação do Pre-
sidente ou, extraordinariamente, por
solicitação do Presidente ou de qua-
tro de seus membros, quando o Pre-
sidente se negar a f azê-Io;

b) Cumprir e fazer cumprir o Es-
tatuto e o Regimento Interno, bem
como todas as deliberações tomadas
nas sessões e assembléias:

c) Resolver todas as questões ad-
ministrativas, previstas ou não pre-
vistas neste Estatuto, dando de suas
deliberações conhecimento à casa, em
sessões ou assembléias ordinárias;

d) Nomear, suspender e demitir
quaisquer empregados e auxiliares do
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Instituto, marcando-Ihes vencimen-
tos, atribuições e deveres;

e) Apresentar na sessão da pri-
meira quinzena de janeiro, como de-
termina o artigo 30 deste Estatuto, o
relatório dos fatos ocorridos durante
o ano findo e relativos à adminis-
tração, dando conta do estado finan-
ceiro do Instituto e das atividades
desenvolvidas pelo esforço conjugado
de seus integrantes;

f) Autorizar despesas, tais como
ordenados estabelecidos, compra de
livros, móveis, utensílios e objetos
necessários ao expediente e adminis-
tração do sodalícío:

g) Aplicar penalidades aos socíe-
tários faltosos, cumprindo deliberação
do plenário;

h) Nomear os chefes de departa-
mento e os componentes das várias
comissões;

j) Estabelecer os orçamentos
anuais para os vários departamentos;

j) Dar posse à Diretoria que lhe
suceder.

'., Art. 17 - Ao Presidente compete:
a) Representar o Instituto em juízo

ou fora dele e em todas as suas re-
lações com terceiros;

b) Convocar assembléias, sessões
plenárias especiais e administrativas,
sempre 'que se fizerem necessárias, ou
quando requeridas por quatro mem-
bros da Diretoria, ou vinte sócios;
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Atribuições
do

l' Secretário

c) Organizar as ordens do dia para
os trabalhos das sessões ou assem-
bléias;

d) Abrir, dirigir, suspender e en-
cerrar os trabalhos das sessões e as-
sembléias, mantendo a ordem nas
discussões e votações;

e) Assinar diplomas, atas das reu-
niões da Diretoria e de sócios, bem
assim despachar o expediente e-subs-
crever ou rubricar, quando necessário,
a correspondência do sodalício;

f) Dedicar-se, como coordenador
da administração, a tudo quanto ín-
teressár ao desenvolvimento e pro-
gresso da instituição e à fiel obser-
vância do Estatuto e do Regimento
Interno.

Parágrafo único - Nos impedimen--
tos do Presidente, será ele substituído
pelo 1.0, 2.° ou 3.Q Vice-Presidente, e
assim subseqüentemente, obedecendo-
se à orde-m enumerada no artigo 15.

Art. 18 - São atribuídos do 1.0 Se-
cretário:

a) Proceder, em sessão, à chama-
da dos sócios, sempre que ela se torne
necessária, bem como à leitura do ex-
pediente, pareceres e papéis encami-
nhados à mesa, e comunicar ao ple-
nário as ofertas recebidas pelo Ins-
tituto;

b) Preparar e assinar todo o ex-
pedíente, atas, diplomas, circulares,
comunicações, resoluções da Diretoria,
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e expedir os avisos de convocação
para as reuniões de sócios e da Di-
retoria juntamente com o Presidente
na parte que a este também compete
na conformidade do artigo 17;

c) Remeter às comissões os traba-
lhos e propostas sobre os quaís hajam
elas de emitir parecer;

d) Manter em ordem a Secretaria,
velando pela sua conservação.

Art. 19 - São atribuições do 2.°
Secretário:

a) Redigir as atas das sessões ou
assembléias sociais e das reuniões da
Diretoria, transcrevê-Ias ou mandar
transcrevê-Ias nos respectivos livros,
lê-Ias em sessão e assiná-Ias junta-
mente com o Presidente e com o 1.0
Secretário na parte que a estes com-
pete na conformidade dos artigos 17
e 18'

b) , Substituir o 1.0 Secretário em
suas faltas ou impedimentos.

§ 1.0 - Compete ao 3.° e ao 4.° Se-
cretário substituir os 1.0 e 2.° Secretá-
rios nos seus impedimentos, obede-
cida a ordem hierárquica.

§ 2_0 - Quando, nas sessões, se
verificar a ausência dos Secretários, o
Presidente designará um Secretário
ad hoc, dentre os sócios presentes.

Art. 20 - São atribuíções do l.0 Té-
soureiro:

a) Arrecadar toda a receita do Ins-
tituto, qualquer que seja a sua origem
ou fim a que tenha de ser aplicada;
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b) Efetuar todos os pagamentos
autorizados pelo Presidente, quando
dentro da respectiva verba orçamen-
tária;

c) Assinar com o Presidente os
cheques para a retirada de quantias
depositadas em estabelecimentos ban-
cários ou congêneres;

d) Assinar os recibos fornecidos
pelo Instituto e, com o Presidente e
o 1.0 Secretário, os diplomas conce-
didos; -

e) Ter os saldos dos fundos sociais
depositados em bancos ou em esta-
belecimentos congêneres oficiais de
crédito, escolhidos de acordo com os
demais membros da Diretoria;

f) Prestar contas dos fundos so-
ciais, de seis em seis meses, por meio
de balancetes acompanhados dos res-
pectivos comprovantes;

g) Apresentar, no início do ano so-
cial, o balanço da receita e despesa
do ano findo, acompanhado pelos
documentos de que trata a letra an-
terior, os quaís, juntamente com o
balanço, serão encaminhados pelo 1.0
Secretário à comissão de contas para
exame e parecer; e, a seguir, subme-
tidos a discussão e votação em ple-
nário;

h) Manter em dia e ordem a es-
crituração do Instituto-

Parágrafo único - Nos impedimen-
tos do 1.0 Tesoureiro, será ele substi-
tuído pelo 2_0 Tesoureiro.
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Art. 21 - São atribuições do l,O
Orador Oficial:

a) Falar ou responder, em nome
do Instituto, tanto em atos festivos
como lutuosos, exceto se o Presidente
o fizer.

b) Fazer, na sessão magna, a rea-
lizar-se na segunda quinzena de ou-
tubro, o elogio dos sócios falecidas
durante o ano social.

Parágrafo único - Nos impedimen-
tos do 1.° Orador Oficial, será ele
substituído pelo 2.° Orador Oficial.

Art. 22 - Cabe ao 1.0 Bibliotecári6
zelar pela biblioteca e seus anexos,
inclusive pela guarda das publicações
do Instituto, providenciando a cata-
logação adotada na classificação dos
livros e elementos que compõem a
secção.

Parágrafo único - Cumpre ao 2.°
Bibliotecário auxiHar o 1.ô nos seus
trabalhos e substítuí-Io nos seus im-
pedimentos.

Art. 23 - Cabe ao Hemerotecário
zelar pela hemeroteca, mantendo-a
em ordem, de modo a possibilitar rá-
pida e eficiente consulta, assim como
utilização de aparelhos e qualquer ou-
tro material a ela pertencente.

Art. 24 - Cumpre ao Diretor do Mu-
seu, Arquivo e Documentação zelar
pelo museu, arquivo e documentação,
conservando-os em ordem e com as
peças devidamente classificadas e
protegidas, bem como criar condições
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Substituições
eventuais

Comissões
Permanentes

de motivação para estudiosos ou con-
sulentes, encarregando-se, ainda, das
exposições promovidas pelo Instituto.

Art. 25 - Ao 2.° Bibliotecário com-
pete, também, responder, eventual-
mente, pela direção da hemeroteca e
do museu, arquivo e documentação.
salvo se a Díretoría, considerando o
caráter técnico das funções, designar
outro membro do Sodalício para su-
prir a falta do respectivo titular efe-
tivo.

Art. 26 - As substituições eventuais
ou interinas de membros da Direto-
da rar-se-ão por outros de seus inte-
grantes por ela indicados e durante
um período máximo de seis meses.
respeitada a hierarqui-a prevista no
artigo 15.

CAPÍTULO VI

Do Conselho Consultivo

Art. 28 - O Conselho Consultrvo
compor-se-a dos ex-diretores do Ins-
tituto.

§ l.0 - Os membros do Conselho
Consultivo poderão acumular tais fUI1-
ções com as de qualquer comissão
permanente ou com as de chefia de
departamento, não, porém, com as de
diretor em exercício.

§ 2.° - Compete ao Conselho Con-
sultivo reunir-se juntamente com a
Diretoria, por sclícítação desta e sob
a direção do presidente do Instituto,
para opinar sobre os problemas que
lhe sejam propostos, devendo as suas
opiniões e pareceres, antes de postos
em execução, ser aprovados pela Di-
retoria ou pelas assembléias ordiná-
rias; ou, se for o caso, pelas extraor-
dinárias.

CAPÍTULO V CAPÍTULO VII

Das Comissões Permanentes Da Revista

Conselho
Consultivo

Art. 27 - O Instituto terá as Co-
missões Permanentes que forem de-
terminadas no Regimento Interno,
além das que se fizerem necessárias
segundo as circunstâncias de momento
e as atividades do Sodalícío.

Art. 29 - A Revista do Instituto'
será publica da periodicamente, não
devendo ser maior de um ano o es-
paço de tempo decorrido entre núrne- Revista
ros subsequentes, e conterá, além das
atas das sessões e assembléias, a lista
dos sócios, o relatório anual da Dire-
toria, um resumo das atividades dos
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Das sessões
e suas
modalidtuies

varres departamentos, o balancete, os
trabalhos escritos e os documentos
que forem aprovados pela comissão
de redação da Revista, a qual, de
acordo com a Diretoria, determinará
a sua distribuição.

Art. 33 - Quando, por qualquer
motivo, o Presidente deixar de convo-
car em tempo devido as sessões ou
assembléias regimentais, ou sejam as
ordinárias, cabe aos sócios, no gozo
de seus direitos, em número nunca
inferior >atrinta, requerer essa convo-
cação ao próprio Presidente e, se este
não atender à petição dentro do prazo
de dez dias, poderá a convocação ser
feita diretamente pela maioria abso-
luta dos requerentes.

§ 1.0 - As sessões extraordinarías
poderão também ser convocadas di-
retamente pelos sócios nas mesmas
condições referidas, toda vez que, re-
queridas ao Presidente, este, dentro
do mesmo prazo, não satisfizer o pe-
dido.

§ 2.° - As sessões ordinárias reali-
zar-se-ão no mínimo duas vezes por
mês, destinando-se uma delas exclu-
sivamente à apresentação de traba-
lhos, e outra 'ao expediente, propostas
e pequenas comunicações.

§ 3.° - As sessões extraordinárias
realizar-se-ão sempre que forem con-
vocadas pelo Presidente, mesmo du-
rante as férias sociais.

§ 4.° - Todas as convocações para
sessões ou assembléias, deverão ser
Ieítas com a maior publicidade, ínclu-
srve pela imprensa, principalmente
quando se haja de deliberar sobre a
reforma do Estatuto e oneração de
bens imóveis.

CAPÍTULO VIU

Das sessões do Instituto

Art. 30 - As sessões ou assembléias
do Instituto serão ordinárias, espe-
ciais ou extraordinárias, realizando-se
também uma na primeira quinzena
de janeiro, dedicada ao expediente,
apresentação do relatório anual da
Diretoria, do balance te e outros as-
suntos do momento; outra, solene,
inaugural das atividades sociais. no
dia 25 de janeiro, e, por fim, na se-
gunda quinzena de outubro, a sessão
magna para encerramento do ano so-
cial, elogio dos sócios falecidos e co-
memoração da fundação do Sodalício.

Art. 31 - As sessões do Instituto
realizar-se-ão, salvo os casos previs-
tos no artigo 33 e seus parágrafos,
com a presença de seis sócios no mí-
nimo, além dos membros da mesa. As
da Diretoria funcionarão com o míni-
mo de cinco de seus integrantes.

Art. 32 - O Presidente, além do seu
voto de sócio, terá também o de qua-
lidade, nos casos de empate.

- 18 - 19-
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Oneração de
bens

Reforma do
Estatuto

Eleição de
membros da
Diretoria

§ 5.° - Para a oneração dê bens
imóveis, além do parecer favorável
do Conselho Consultivo, é de mister,
em duas sessões consecutivas, a sua
aprovação por dois terços dos sócios
que constituem as categorias de titu-
lares, eméritos, beneméritos, grandes
beneméritos e benfeitores.

§ 6.° - A reforma do Estatuto terá
lugar somente quando, proposta pela
Diretoria ou por cinqüenta sócios,
obtiver, em duas sessões consecutivas,
a aprovação de dois terços dos sócios
presentes, sendo que o número de
presentes, em ambas as sessões, nunca
poderá ser inferior a trinta.

Art. 37 - O Instituto manterá, sem-
pre que os seus recursos o permiti-
rem, os seguintes Departamentos:

a) Cinema Educativo, visando fins
culturais e de acordo com os moldes
do ensino.

b) Cursos Públicos
c) Mapoteca
d) Publicações
e) Sede Social.
Parágrafo único - Outros departa-

mentos poderão ser criados pela Di-
retoria' que, se o julgar conveniente,
extinguirá os 'acima instituídos ou
procederá à sua fusão.

Art. 38 - Os chefes de Departa-
mento serão nomeados pela Diretoria,
os quaís até o dia 15 de janeiro de
cada ano a ela submeterão, para
discussão e aprovação, as atividades e
programas a serem desenvolvidos
anualmente, bem como os orçamentos
dos gastos de cada Departamento
nesse período.

por mais de dois mandatos sucessivos
completos.

Art. 36 - As eleições para membros
da Diretoria, salvo os casos previstos
neste Estatuto, serão sempre por es-
crutínio secreto e por maioria de vo-
tos dos sócios presentes.

Parágrafo único - Em caso de em-
pate, será considerado eleito o mais
velho.

CAPÍTULO X
Dos Departamentos

CAPÍTULO IX

Das eleições da Diretoria

Art. 34 - Todos os cargos da Dire-
toria serão preenchidos por eleição,
diferentemente do que se passa com
os de membros do Conselho Consul-
tivo, regulados pelo artigo 28 e seus
parágrafos.

Art. 35 - As eleições da Diretoria
realízar-se-ão de três em três 'anos,
na primeira sessão ordinária de outu-
bro do último ano do exercício; e a
sua posse efetuar-se-á na sessão so-
lene inaugural do ano seguinte, a 25
de janeiro.

Parágrafo único - Não será permi-
tida a reeleição, para o mesmo cargo,
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Fundos
sociais

Parágrafo único - A cada chefe de
Departamento caberá, ainda, no prazo
de quinze dias a contar de sua no-
meação, elaborar regimento que,
aprovado pela Diretoria, vigorará no
seu Departamento. .

Art. 39 - A Diretoria poderá firmar
acordos ou convênios com os órgãos
públicos municipais, estaduais e fe-
derais, a fim de serem permitidas ao
público em geral a consulta e fre-
qüência aos Departamentos do Insti-
tuto, devendo para isso estudar, dis-
cutir e estabelecer as respectivas con-
dições.

o conveniente destino, ouvindo o ple-
nário nas doações de vulto, caso já
não venham elas com destino especíal
determinado.

§ 1.0 - Os saldos dos fundos sociais
serão depositados em bancos ou em
estabelecimentos congêneres oficiais
de crédito.

§ 2.° - A retirada dos fundos dar-
se-á por meio de cheque, assinado
conjuntamente pelo Presidente e Te-
soureiro.

CAPÍTULO XII

CAPÍTULO' XI Dis.posições gerais

Desligamento
de sócio

Dos fundos sociais e do
patrimônio

Art. 42 - Considerar-se-á volunta-
riamente desligado do Instituto o só-
cio que deixar de cumprir as disposi-
ções estatutárías ou regimentais, e
assim se mantiver, embora por duas
vezes disso seja cientificado.

Parágrafo único - O sócio que hou-
ver deixado o Instituto em virtude da
causa prevista neste artigo, poderá ser
readmitido, 'a juizo da Diretoria, na
categoria a que pertencia, uma vez
cessados os motivos de seu afasta-
mento.

Art. 43 - É fixado, a contar da
eleição, D prazo de três meses para a
posse de sócio eleito, das categcrías
Titular e Honorário, abrindo-se novo
prazo de mais três meses, no caso de

Retuimsesão
de sócio

Art. 40 - Os fundos sociais serão
proveníentes das rendas dos bens pa-
trimoniais do Instituto, como o alu-
guel do prédio social e juros de títu-
los; de donativos, subvenções, auxílios
e venda de publicações.

'Parágrafo único - Os sócios ficam
obrigados apenas às despesas com a
carteira social, diploma e distintivo,
se os desejarem possuir.

Art. 41 - O Instituto poderá tam-
bém aceitar doações ou legados, cum-
prindo à Diretoria promover os meios
para entrar na sua posse e dar-Ines
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motivo justo que fundamente impe-
dimento da posse.

Psrâçrafo único - Se o sócio eleito
deixar de tomar posse no prazo pre-
visto 011 concedido em prorrogação,
será considerado desístente.

Art. 44 - No caso da extinção do
Instituto, o patrimônio social será
entregue ao Museu Paulista.

Art. 45 - Os sócios do Instituto,
mesmo quando membros da Direto-
ria, não respondem subsidiariam ente
pelas obrigações contraídas, expressa
ou subentendidamente, em nome da
sociedade, pelos seus representantes,
sendo as ditas obrigações satisfeitas
tão só pelos bens sociais, assim como
fica vedada a distribuição de lucros,
bonificações ou vantagens a dirigen-
tes' mantenedores ou associados, sob
qualquer forma ou pretexto.

Art. 46 - É vedado ao Instituto
manter polêmicas pela imprensa e
envolver-se em questões pessoais, po-
líticas e religiosas.

Parágrafo único - A Revista e de-
mais publicações do Iristituto não se
desviarão de tais prescrições, cabendo
ao chefe do Departamento de Publi-
cações e -à Comissão de Redação da
Revista dirimir todas as dúvidas que
a respeito se suscitarem.
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Art. 47 - Os casos omissos neste
Estatuto serão resolvidos pela Dire-
toria como julgar mais conveniente
aos interesses do Instituto.

Art. 48 - A pena de exclusão do
sodalícío, exceto o previsto no artigo
42, só poderá ser aplicada ao sócio
em virtude de resolução tomada por
escrutínio secreto, em assembléia es-
pecialmente convocada para esse fim,
reservando-se ao sócio, com antece-
dência, o direito de defesa.

Parágrafo único Nos convites
para essa sessão secreta, apenas se
mencionará a finalidade geral, e nun-
ca o nome do sócio acerca do
qual se haja de tratar.

Art. 49 - Só poderão tomar parte
ativa nos trabalhos sociais, votar e
ser votados, os sócios em pleno gozo
de suas prerrogativas.
. Art. 50 - Este Estatuto vigorará
Juntamente com o Regimento Interno,
podendo ambos ser reformados, aquele
conforme o estabelecido nos parágra-
fos ~.o e 6.° de seu artigo 33, e este
mediante proposta assinada no míni-
mo por trinta sócios e aprovação em
duas. assembléias a serem convocadas I
pela imprensa com quinze' dias de an-
tecedência.

CAPÍTULA XIII
Disposições transitórias

Art. 51 - O preenchimento, tanto I
das categorias de sócios criadas por
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Nova; distribuição
e classificação
de sócios

este diploma estatucional (titulares,
correspondentes estrangeiros, corres-
pondentes naçionais, grandes benemé-
ritos, benfeitores), como das catego-
rias já anteriormente estabelecídas e
que sofreram ou não por este Esta-
tuto limitação no número de seus in-
tegrantes (honorários, eméritos e be-
neméritos), o preenchimento será
feito, de início, unicamente com os
atuais integrantes das várias catego-
rias existentes, e mediante proposta
de uma comissão que, após um mês
de prazo, apresentará o resultado de
seus estudos para ser discutido e
aprovado em duas sessões ordinárias
ou extraordinárias.

§ 1.° - Os sócios cujos nomes fo-
rem indicados para transferência de
categoria, deverão ser informados por
carta do ocorrido, dando-se-Ines o
prazo de quinze dias para manifes-
tarem a sua preferência.

§ 2.° - Após a aprovação da nova
distribuição e classificação de sócios,
o preenchimerito das vagas que ocor-
rerem tanto nas categorias em que
haja limitação, como nas em que
seja ilimitado o número de compo-
nentes, processar-se-a de acordo com
o previsto no Capítulo II do presente
Estatuto.

Art. 52 - A Diretoria convocará,
dentro do prazo de dois meses, elei-
ções para o preenchimento dos cargos
'acrescidos ao artigo 15.

Parágrafo único - O mandato dos
diretores eleitos, na conformidade
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deste artigo, coincidirá com o 'da atual
Diretoria.

Art. 53 - A Diretoria, dentro de
noventa dias, a contar da aprovação
das emendas 'ao Estatuto, tomará pro-
vidências para reajustar o quadro
social, mediante eleição na forma es-
tatuária, em suas diversas catezorías
aos números fixados no artigo'" 3.°, i
a VIII.

§ 1.0 - Serão transferidos para as
categorias Correspondentes Nacionais
e Correspondentes Estrangeiros, con-
forme o caso, os sócios das catego-
rias Titular e Honorário, residentes
fora do Estado ou no Exterior.

§ 2.° - O sócio correspondente na-
cional que voltar a residir no Estado
de São Paulo retornará à categoria
anteriormente ocupada, de titular ou
honorário, e více-versa, caso único
em que não se atenderá à limitação
nos quadros respectivos.

§ 3.° - Concluído o reajustamento
do quadro social, toda a proposta
para transferência de uma para outra
categoria independerá de nova quali-
ficação e de audiência da comissão
de síndícâncía, mas deverá ser funda-
mentada por escrito, acompanhada
de currículo do sócio proposto e su-
jeita também a dois escrutínios, nos
termos do artigo 7.°.

Art. 54 - Os atuais sócios da ca-
tegoria Honorários continuarão a
gozar dos direitos conferidos pelo
artigo 14 e suas alíneas, desde que

- 27-



Vigência
deste
Estatuto

atendidas as obrigações previstas para
os sócios titulares, ressalvados aque-
les que, por motivo de moléstia ou
em razão de suas ocupações, a cri-
tério da Diretoria, não possam cum-
prir o preceito da freqüência.

Parágrafo único - Os sócios da ca-
tegoria Honorários, admitidos após a
aprovação do presente Estatuto, não
estarão abrangidos pelo disposto na
letra b do artigo 14.

Art. 55 - As providências relativas
ao reajustamento do quadro social
não prejudicarão propostas de candi - j
datos a sócios apresentadas até a
aprovação das emendas ao Estatuto,
nem lhes limitarão os direitos, uma
vez eleitos.

Art. 56 - O presente Estatuto en-
trará em vigor na data de sua apro-
vação.

São Paulo, 27 de junho de 1973

Pela Diretoria
Aureliano Leite

Presidente
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