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li - a alteração não contrarie ou desvirtue as finalidades institucionais da BIENAL;
Ili - haja subsequente aprovação do Ministério Público.
Art. 33. A dissolução ou extinção da BIENAL somente poderá ser promovida por decisão de
maioria qualificada dos membros do Conselho de Administração prevista no artigo 14, § 2 °,
em caso de ser verificada a absoluta impossibilidade de serem atingidos os objetivos para os
quais foi instituída.
§ 1° . Em caso de dissolução ou extinção, o Conselho de Administração deverá deliberar pela
transferência de eventual patrimônio líquido remanescente, incluindo eventual acervo
patrimonial disponível, a outra pessoa jurídica sem fins lucrativos que preencha os requisitos
da Lei nº 13.019/2014, preferencialmente com atividade fim semelhante
§ 2 ° . Caso a BIENAL venha a ser qualificada como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscip), nos termos da Lei n. 9.790/1999, além dos requisitos estabelecidos
no § 1° a pessoa jurídica destinatária do patrimônio líquido remanescente deverá ser
igualmente qualificada como Oscip pela mesma Lei.
§ 3°. Na hipótese de a BIENAL perder eventual qualificação como Oscip, o respectivo acervo
patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou
aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei n.
9.790/1999, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social.
Art. 34. A presente consolidação do Estatuto entrará em vigor imediatamente depois que,
aprovada pelo Ministério Público, vier la a ser registrada no Cartório competente.
São Paulo, 24 de abril de 2018
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Tito Enrique da Sil
Presidente do Conselho d Administração
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João Carlos de Figueiredo Ferraz
Presidente da Diretoria Executiva
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Parágrafo único. Não poderá ser eleito ou permanecer no Conselho de Administração o
membro de Diretoria cujas contas foram ou vierem a ser reprovadas.
Art. 20. A Diretoria Executiva é o órgão de deliberação colegiado a quem compete:
1 - cumprir as deliberações do Conselho de Administração;

li - executar todos os atos tendentes à realização dos fins da BIENAL;

Ili - constituir grupos, comissões, conselhos ou quaisquer outros órgãos de assessoria, para
cuja composição poderá contratar, sob a modalidade que mais convier, pessoas físicas ou
jurídicas de comprovada capacidade para o cargo ou a função;

IV - anualmente, encaminhar à apreciação do Conselho de Administração as contas de sua
gestão do exercício que se encerrou, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal;

V - elaborar e submeter à ratificação do Conselho de Administração a programação das
atividades e orçamento referentes ao exercício seguinte;

VI - aprovar o regulamento para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, e o
plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da BIENAL.

§ 1 ° . A representação da BIENAL ativa ou passiva, em Juízo ou fora dele, perante terceiros,
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, far-se-á:
1 - pelo Presidente da Diretoria Executiva, em conjunto com qualquer um dos demais Diretores
eleitos;
li - nas ausências e impedimentos do Presidente, sucessivamente:

a) pelo Primeiro Vice-Presidente, em conjunto com qualquer um dos demais Diretores eleitos;

b) pelo Segundo-Vice-Presidente, em conjunto com qualquer um dos demais Diretores eleitos,
na hipótese de ausência ou impedimento do Primeiro Vice-Presidente;

c) por qualquer um dos demais Diretores eleitos, em conjunto de dois, na hipótese de ausência
ou impedimento do Primeiro Vice-Presidente e do Segundo Vice-Presidente.

§ 2°. A representação prevista no parágrafo anterior não engloba receber citações em ações
movidas contra a BIENAL, o que é atribuição privativa do Presidente.
Art. 21. Compete ao Presidente dirigir com zelo o quotidiano da BIENAL e, espe1ficamente:

1 - determinar a aplicação das verbas orçamentárias, consoante os objetivos da BlEN�; ,_...,

li - solicitar ao Presidente do Conselho de Administração a convocação desse prgãiS, p�
tratar de tema que interesse à Diretoria;
/
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Ili - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
:
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IV - distribuir entre os demais Diretores eleitos as funções que lhes couberem;
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a) nomear, contratar e demitir o curador das exposições, o Superintendente , n:f�di�1 '..·... .�/
proposta deste último, os técnicos, os assessores e o pessoal em geral, : est@ulafí:l o ·, ·
vencimentos, honorários e condições;
/
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b) assinar todos e quaisquer documentos e contratos que por alguma forma impli�uem obr�r
·····-- ...
·
a BIENAL ou exonerar terceiros;
V - em conjunto com qualquer um dos demais Diretores eleitos:
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