CONSOL書DACÅo DO ESTATUTO SOC営AL DA ASSOCIA享Åo ∴

FRIENDSHIP CIRCLE

Capitulo l

DA D馴O帆NAeÅo, NATUREZA, SEDE E DURAeÅo

A鵬go IO' A ASSOCIACAO FRIENDSHIP C!RCLE, 「efe而da no p「esente inst「umento
aPenaS COm ASSOC!ACAO, e uma peSsoa ju「idica de direito p「ivado, Sem fins
luc「atjvos

Cujo funcionamento se「台regido pe‑o presente Estatuto Social, Pelas

deIibera96es de seus 6rgaos e pelas demais disposie6es legais que lhe forem
apIi(X±veis.

Pa略g「afo primeiro‑ A ASSOCIACÅo nao distribui entre seus associados,
COnSeIheiros

di「etores

brutos ou Iiquidos

emPregados ou doadores eventuais excedentes operacionais,

dividendos・ bon師ca9des, Part繭pa96es ou pa「ceIas do seu

Patrim6nio, auferidos mediante o exercicio de suas atividades, aPlicando se
integ「aimente na consecu9aO do seu o助etivo sociaI.

Parag「afo segundo" A ASSOCIACÅo pode「a te「 um Regimento Intemo que,
aprovado pela AssembIeia Geral, tamb6m disc剛nara o seu funcionamento.

A巾go 2O・ A ASSOCiACÅo tem sua sede e foro na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio,
nO 3672, Ja「dim PauIista, CEP O1402葛001, nO municipio de Sao Pauio, eStado de Sao

PauIo.

Pa略g「afo血ico" A ASSOCIACÅo podefa mante「 depend台ncias, reP「eSentae6es ou
inst軸r輔ais em quaIque「 locaiidade do territ6rio nacionai.

A軸go 3。〃 A ASSOCiACÅo tem prazo de duragao indeterminado.
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Capitu!o li

DOS OBJETIVOS

A鵬go 4O‑ A ASSOCIACÅo tem por opetivos ∞ngrega「, manter, P「OmOVer, COOrdenar
e desenvo!ve「 atividades de assistencia e inc'usao socia一, VO胎da sobretudo, a Crian9a.

COm neCeSSidades especiais e suas familias.
Pa略grafo primeiro. Para o cump血ento dos seus o堕tivos, a ASSOCIACÅo podefa
「eaiiza「 quaisquer atividades que com eies sejam compatfveis ou ne∞SSa「ias, dentre

asquais:

I・ DesenvoIver e executa「 p「句etos que visem a incIusao sociaI de c「ian9aS ∞m
necessidades especiais mediante o desenvoIvimento de atividades l抽cas e de

「ec「ea?aO;

帖

旧

P「omove「 a inc!usao social dentro de uma visao de respeito a diversidade;

Fo「ma「 cidadaos ∞mP「Ometidos ∞m a COnSt「u9aO de uma sociedade mais
justa, baseando se no principio da 「esponsab胴ade so=darie de forma a
PrOPOroionar uma ∞nVivencia mais humana, harmoniosa acolhedo「a;

IV・ P「omove「 o voluntariado;

V. T「eina「 volunta「ios interessados para que possam desenvoiver atividades

柏dicas e de rec「ea9aO COm Crianeas com =eCeSSidades especiais, P「eViamente
Cadast「ados ;

VI. Humanizar reIa96es pessoais e sociais das crian?aS COm neCeSSidades
especiais e voiuntarias;
V=. Realiza「 quaisquer out「as atividades e pratiear quaisque「 out「os atos

ne∞SS卸OS Ou reIacionados ao cumprimento dos seus o申etivos sociais;

V帖

ReaIiza9aO de atividades artisticas, tais como oficinas, eXPOSi?6es de arte,

mostras para todas as idades;
iX・ Cria9aO de capacita96es e ∞!oca9§O de adoIescentes, ∞m ate 18 anos

incompIetos no mereado de trabalho;
X. P「omo9fめe desenvoIvimento de atividades culturais, SOCiais, ambientais,

esportivas para crian9aS e adoIescentes;

XI. Promo蜜o da ouItu「a e da arfe de fo「ma geraI;

Xil. Realiza蜂o de ∞nfe「台ncias, Semin釦os, CurSOS, treinamentos, PrOg「amaS e
P「Qjetos, edi96es de pubIica96es e videos;

X帖

Desenvoive「 e impIementar p「ogramas e prQjetos culturais e sociais;
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XIV・ Programas, Paroerias e coopera辞o t6cnica com entida蕪s :do Je面t6rioニ

nacionaI e tambem de outros paises;
XV. P「omo?aO da cultu「a, defesa e conserva辞O do patrim6nio hist6rico e artistico,
reaIinhado ae6es di「etas ou incentivadas po「 「endncia fisca! federal, eStaduai e

municipal

Ou termOS de parceria com o gove「no federal, eStadual e municipaI,

atrav6s de apresenta9aO de p「Qietos cu皿旧is, educativos, SOCiais, ambientais,
espo軸vos, de inovapao tecnoI6gica, de inciusao digital, PromO9aO do turistico

Cultu「al, COm a finaiidade de inciusao sociai da popuIa?aO em eStado de
Vu!nerab航dade social.

Pa「agrafo segundo. No desenvoIvimento das atividades da ASSOCIAeÅo se略o
Observados os p血c了pios da legaiidade言mpessoalidade, mOralidade, PubIicidade,
e∞nOmicidade e efici台ncia‑ Sem qualque「 discriminaeao de raga. cor, genero Ou
博Iigia0.

Pa「agrafo tereeiro" Poderao se「 utilizados todos os meios adequados se pemitidos
na lei pa「a ∞nSeCu9aO das finalidades, POdendo se, inc!usive, desenvoIve「 outras
atividades assessoriais voltadas ao desenvoIvimento dos o同軸vos institucionais por

meio de: eXeCueaO direta de prQjetos, ProgramaS Ou Pianos de a96es; ceiebra蜜o de
∞nV台nios, COntratOS Ou Out「OS inst「umentos ju「idicos; doa?aO de recu「sos fisi∞S,

humanos e financeiros, Ou PreSta9aO de servieos intermediarios de apoio a outras
Organizae6es sem血S lucrativos e a 6rgao do setor p心blico que atuam em areas afins,

CapituIo Il看

DOS ASSOCIADOS

A鵬go 5O" A ASSOC暮AeAO tem ndmero輔mitado de associados, de師dos por toda
PeSSOa caPaZ e eXeroe「 direitos e deveres, sem distineao de quaique「 natu「eza para

Se「 memb「o associado efetivo, Pertencendo todos a uma師ca categoria"

Pa略grafo血ico. O associado nfo, 「eSPOnde solida「ia ou subsidia「iamente, Peias

Obrigae6es da ASSOCIACAO e nao ha, entre OS aSSOCiados, direitos e obriga?6es
rec了p「ocos.

A巾go 6○○ A admissao de um associado depende da suje噂o do mesmo aos
Princ了pios que norteiam os oPjetivos sociais da ASSOCIAeAO, da disponibilidade
PeSSOal para servi「 e/ou coiaborar, Sem qualquer direito a t師iaridade de quota e/Ou

f「a?aO do patrim6nio da ASSOC看ACÅo, que「 PreSente Ou futuro, admissao essa

deIiberada em reuniao da Diretoria Executiva.
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A巾go 7O. Qualque「 assocjado podefa, a quaIquer tempo, Sem a̲こIeCaSSid=痢e de
declina「 qualque「 jus紳cativa ou motiva唾o espec緬ca, desligar se do虻uadro cQCiaI da
entidade, bastando que ende「ece a entidade carta data da e assinada pelo mesmo,

Sem que taI ato de direito a quaIque「 exig台ncia po「 parte da ASSOCiACÅo。

Artigo 8O. A excIusao de um assocjado s6 e admissiveI havendo justa causa,
COnfome o disposto nesse Estatuto, OCOrrendo apenas se for re海Onhecido a existencia

de motivos g「aves, aPOntados em decisao fundamentada pela Direto「ia Executiva,

assegu「ado ao associado o di「eito de se defende「 e se vaIendo de todos os meios de

PrOVa admitidos no Direito.

Pa「急grafo primeiro. Entende se por motivos graves, entre Out「OS:

i. Nao cumpri「 com as obrigae6es que Ihe forem atribuidas;

Il. P「atica「 atos que comprometam moraImente a ASSOCiAeÅo, deneg「indo sua

imagem e reputa9aO;
I=. P「OCede「 COm maS administ「a96es de recu「sos; e

IV. infringir as demais no「mas previstas neste Estatuto e na le主

Parag「afo segundo。 Da decisao da Diretoria Executiva que decreta「 a excIusao do
associado cabe「a semp「e recurso fundamentado a Assembieia GeraI, nO PraZO de

15(quinze) dias da comunica?aO da decjsao ao associado exduido, POr meio de
requerimento escrito ende「e?ado ao Presidente da Diretoria Executiva.

A軸go 9O. Os associados tem di「eitos iguais e a quaiidade de associados

6

intransmissfvel, naO havendo qualque「 POSSib輔dade de t「ansmissao po「 a看iena?aO,
doa9aO Ou he「an?a, eXtinguindo se os diretores com a morte do associado ou

liquida蜜o da pessoa ju「idica da ASSOCIACÅo.

Capitulo IV
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOC寒ADOS

A鵬go lOO。 Sao direitos do associado:
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I.

=.

Candidata「Se a CargOS eietivos, naS datas pr6prias;

Vota「 e se「 votado na Assembleia Ge「aI, desde que esteja n(J PlehO申ZO de〇

二

SeuS di「eitos;

旧

Propo「 a admissao de novos associados;

lV. Te「acesso atodos os documentos da ASSOCIAeÅo;

V.

Leva「 ao conhecimento da Di「eto「ia Executiva quaIquer irregularidade

devidamente anotada;
VI, Ap「esentar sugest6es para meihoria e desenvoIvimento da ASSOCIACÅo;

VII. Representa a ASSOC!AeÅo, POr dete「mina9aO da Direto「ia Executiva ou da
AssembIeia Ge「aI;
V=i.

P「OPOr e discutir nas Assembleias Ge「ais medidas que forem convenientes aos

interesses da ASSOCiACÅo a as suas finaiidades; e

lX. Licencia「se ou se desiiga「de cargos ou do quad「o social da ASSOCIACÅo,

Pa「急grafo血nico, Nenhum associado podefa ser impedido de exercer direito ou
fun辞o que ihe tenha sido legitimamente conferido, a naO Se「 nOS CaSOS e Pe看a fo「ma

PreVistos na Iei ou no Estatuto SociaI.

Artigo =O. Os deveres do associado蒜o os previstos na lei, nO Estatuto Sociai, naS

delibera96es de seus 6rgaos e, CaSO Seja criado, em Seu Regimento Intemo, em
especiaI:

上

Coopera「 para o desenvoIvimento e a 「eaiiza9aO das atividades da

ASSOCIAeÅo;
=.

Faze「 CumPrir este Estatuto Socia!, aS deiibera96es decorrentes de seus

OrgaOS e, CaSO, S匂a criado, O Regime lnterno;

冊

Compareceras AssembIeias Gerais e as 「euni6es a que fo「COnVOCado;

lV.

Aceitar e exe「Cer OS CargOS e COmiss6es pa「a os quais for eIeito ou designado;

V. Zelar peIo bom nome e peios interesses da ASSOC看ACÅo, COOPerando para
Seu PrOg「eSSO e desenvoIvimento;

Vl,

Prestar conta dos atos praticados nos cargos e comiss6es pa「a os quais fo「

eIeito ou designado.
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I.

=.

Candidata「Se a CargOS eietivos, naS datas pr6prias;

Vota「 e se「 votado na Assembleia Ge「aI, desde que esteja n(J PlehO申ZO de〇

二

SeuS di「eitos;

旧

Propo「 a admissao de novos associados;

lV. Te「acesso atodos os documentos da ASSOCIAeÅo;

V.

Leva「 ao conhecimento da Di「eto「ia Executiva quaIquer irregularidade

devidamente anotada;
VI, Ap「esentar sugest6es para meihoria e desenvoIvimento da ASSOCIACÅo;

VII. Representa a ASSOC!AeÅo, POr dete「mina9aO da Direto「ia Executiva ou da
AssembIeia Ge「aI;
V=i.

P「OPOr e discutir nas Assembleias Ge「ais medidas que forem convenientes aos

interesses da ASSOCiACÅo a as suas finaiidades; e

lX. Licencia「se ou se desiiga「de cargos ou do quad「o social da ASSOCIACÅo,

Pa「急grafo血nico, Nenhum associado podefa ser impedido de exercer direito ou
fun辞o que ihe tenha sido legitimamente conferido, a naO Se「 nOS CaSOS e Pe看a fo「ma

PreVistos na Iei ou no Estatuto SociaI.

Artigo =O. Os deveres do associado蒜o os previstos na lei, nO Estatuto Sociai, naS

delibera96es de seus 6rgaos e, CaSO Seja criado, em Seu Regimento Intemo, em
especiaI:

上

Coopera「 para o desenvoIvimento e a 「eaiiza9aO das atividades da

ASSOCIAeÅo;
=.

Faze「 CumPrir este Estatuto Socia!, aS deiibera96es decorrentes de seus

OrgaOS e, CaSO, S匂a criado, O Regime lnterno;

冊

Compareceras AssembIeias Gerais e as 「euni6es a que fo「COnVOCado;

lV.

Aceitar e exe「Cer OS CargOS e COmiss6es pa「a os quais for eIeito ou designado;

V. Zelar peIo bom nome e peios interesses da ASSOC看ACÅo, COOPerando para
Seu PrOg「eSSO e desenvoIvimento;

Vl,

Prestar conta dos atos praticados nos cargos e comiss6es pa「a os quais fo「

eIeito ou designado.
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CaPituIo V
DA CONSTiTU!CAO E FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS AD肌NISTRATIVOS

A軸go 12O. A ASSOCIACÅo sefa administrada peIos seguintes 6rgaos:

I.

AssembIeiaGerai;

Ii,

Direto「ia Executiva; e

=i,

ConseIho FiscaI.

Pa「急grafo p「imeiro" Os di「igentes que atuarem diretamente na gestao executiva da

entidade pode「a se「 remu=e「ado, bem

∞mO aqueIes que p「esta「em servi9OS

espec緬cos para a ASSOCIACÅo, 「eSPeitados, em ambos os casos, OS VaIores

Praticados pelo mercado.

Pa輪grafo segundo。 A ASSOCIAeÅo adotara p「aticas de gestao administ「ativas,

necessarias e suficientes a coibir a obten9aO, de forma individuaI ou coIetiva, de
beneficios ou vantagens pessoais em de∞「「enda da pa面Cipa9aO em Sua geStaO.

SEeÅo l ‑ ASSEMBLEiA GERAし

Artigo 13O" A Assembleia GeraI e o 6喝aO maXimo e soberano da ASSOC!ACÅo e
Sefa ∞nStituida pelos associados em pleno gozo de seus di「eitos estatu±油os.

A鵬go 14O, Compete a AssembIeia Ge「aI:

I・

l上

冊.

Elege「 e da「 posse aos memb「OS da Diretoria Executiva e do Conselho FiscaI;

Destitui「os memb「os da Di「eto「ia Executiva ou do Conse肌o Fisca!;

EIegeros substitutos da Direto巾a Executiva e do Conselho FiscaI em caso de
VaCanCia defir蘭va;

IV・ Aprova「 a admissao e excIusao dos associados feita peia Diretoria Executiva;

V,

AIte「a o Estatuto SociaI;
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VI・

Cump「ireste Estatuto SociaI, caSO Seja criado, O Regimento lnte「no da

ASSOCiACÅo ;
V="

Ap「eciar o 「eIat6rio da Di「eto「ia Executiva e decidi「 sobre a ap「cvaeao das

COntaS e do baIan9O anual;
∨冊

Decidi「sobre a extin9aO Ou dissoIu蜜o da ASSOCIACÅo;

iX. Decidi「 sob「e outros assuntos de interesse da ASSOCIACÅo; e

X,

Refe「enda「 as decis6es da Di「eto「ia Executiva acerca dos casos omissos neste

Estatuto Social.

Pa「agrafo primeiro。 Para a delibera9aO da mat釦as descritas nos itens
廿 ,
∨
e
V廿 deste artigo, Se「a neCeSSa「io o voto de no m緬mo dois te「9OS dos associados

P「eSente a Assembieia Gerai especialmente convocada para aquelas軸aiidades,
nao podendo ela deIibe「a「, em Pnmel「a COnVOCa9aO, Sem a maioria abso看uta dos

associado, Ou COm menOS de um ter90 naS COnVOca96es seguintes.
Pa「agrafo segundo. A aprova?aO das ∞ntaS PreVistas no inciso ̀く∨町bem ∞mO

a presta9aO de ∞ntaS da ASSOCiACÅo, Observara as seguintes 「egras:

i.

A observancia dos p血Cipios fundamentais de conta軸dade e das No「mas
B「asiIei「as de ContabiIidade;

=.

Que se de publicidade po「 quaIquer meio eficaz, nO enCe「「amentO do
exercicio fiscal, aO re!at6「io de atividades e das demonstra?6es血anceiras

da entidade, incluindo‑Se aS Certid6es negativas de debtos junto ao INSS e

aoFGTS;
=I・

ReaIiza9aO de auditoria言nciusive po「 auditores extemos independentes se

fo「 O CaSO, da aplicaeao dos eventuais recu「SOS Objeto de Te「mo de
Pa「Ceria;

lV・

A presta?aO de contas de todos os recursos e bens de origem pubiica

recebida sefa feita conforme detemina o pafagrafo血ico do Artigo 70 da
Constitui(看O FederaI.

Paragrafo terceiro" As deIibe「a?6es das demais mat釦as presc爪as neste artigo
Se略o tomadas po「 decisao das maio「ias simpIes dos associados presentes, ficando o
P「esidente da reuniao com o di「eito ao voto de quaIidade em caso de empate.

Artigo 15O・ A AssembIeia Geral se Reuni「a, Ordina「iamente, nO Primei「o t「imestre de

Cada ano para:

襲萱聾聾
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i.

="

Aprova「as contas da Di「eto「ia Executiva;

Eiege「 OS membros da Direto「ia Executiva e do Conselho Fisca,, quanCOわ「 o

CaSO;

川・

Discuti「 e homoIoga「as contas e o balan9O aProVado peio ConseIho Fiscal;

lV・ Ap「ova「 o relat6「io de atividades e elabora「 o pIanejamento para o exe「cfcio

Seguinte; e

V・

Referenda「 a aprova9aO de novos associados.

Artigo 16O・ A Assembieia Geral se reunira, eXtraOrdinariamente, quando houve「

interesses da ASSOCIACAO que exigi「em o pronunciamento dos associados e para
OS fins p「evistos po「 iei, bem como nos seguintes casos:

I.

="

Refoma do Estatuto Social;

Ap「ovagao do Regimento Inte「no da ASSOC書ACÅo, SUBMETIDO PELA

Diretoria Executiva;
旧

EIei9aO de memb「os da Direto「ia Executiva ou do ConseIho Fiscal, PO「
「endncia daqueles em exercicio;

iV・ Destitui9aO de administradores ou conselhei「os da ASSOCIACÅo; e

V.

Exclusao de associados,

A巾go 17"

A Assembieia Ge「aI sefa convocada, tantO Ordinaria quanto

extraordina「iamente, mediante pfevio e geraI andncio, POr meio de editai afixado na

Sede da entidade, PO「 Circulares ou outros meios adequados, COm anteCedencia

minima de O5 (Cinco) dias, Sendo garantido a l/5 (um quinto) dos associados o di「eito
de promov台‑Ia.

Pa略grafo血ico" A Assembleia se instaiara em函meira ∞nVOCaeaO ∞m maioria
absoIuta dos associados e em seguida convoca辞o, de∞rndos t血ta minutos, ∞m

quaiquer ndme「o,

SEeAO II ‑ DA DIRETORIA EXECUT!VA

A軸go 18O・ A ASSOCIAeAO se「急administ「ada, di「igida e supervisionada por um
Di「eto「 Executiva composta po「 um Di「eto「 P「esidente, um Diretor Executivo e um
Di「eto「 Administ「ativo Financei「o

aSSOCiados ou nao, devidame=te eiei{os peIa

園園国語
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AssembIeia GeraI pe10 mandato de O3(tres) anos, POdendo haver reeIeieao s竺eSSiva
PO「 iguaI pe「了odo e nao havendo limite para reelei?6es.

A帖go 19O. Compete a Diretoria Executiva:

i.

Cump面O PreSente Estatuto, aS deiiberae6es das Assembieias Ge「ais e, CaSO
Seja criado, O Regime Inte「no;

l上

I="

Eiabo「a「 p「ograma anual de atividade e execut訓o;

Elaborar e ap「esenta「 o 「e看at6rio anual de presta?aO de contas de sua gestao a

Assembleia GeraI, ∞m base na escritura?aO ∞ntabi! da ASSOCIAeÅo,
COntendo ba!aeo patrimonial, demonstra9aO do 「esultado do exeroicio social e

demonstra辞O das origens e apiica?6es de recu「sos;

lV.

Reiacionar ‑ Se COm institui96es pthlicas e privadas, Para m心tua coIabora9aO

V‑

Admiti「 e dem軸funcionarios, designando‑Ihes as atribui?6es e fixando‑看hes os

em atividades de inte「esses comuns;

SaI急白os;

VI"

Redigi「 e submeter a ap「ovaeao da Assembleia Ge「aI o Regimento lnte「no da

ASSOCIAeÅo, quando assim fo「 decidido;

∨帖

ResoIver as quest6es que nao fo「em da competencia exc!usiva da AssembIeia

Ge「ai e do Conseiho Fiscal;

∨旧

Convoca「 as AssembIeias Gerais nos p「azos determinado po「 este Estatuto e
delibe「a「 a convoca9aO das Assembleias Gerais Extraordin書面as, quando forem
necess毒血as e/Ou requeridas;

1X.

Reuni「em‑Se quantaS VeZeS forem necessarias, lav「ando‑Se em ata O 「eSuItado

dessas reuni6es;

X,

P「aticar atos da gestao administrativa;

Xl.

Aprova「 a admissao de novos associados na entidade e decidi「 sobre a

exciusao de associados;

Xl上

XI=・

ResoIve「 os casos omiss6es desse Estatuto Social; e

Desempenha「 outras fun96es que Ihes forem atribuidos pelo 「espectivo
Regimento lnte「no, CaSO Seja criado, e aPrOVadas pela Assembieia Geral.

A軸go 20。。 Compete ao Direto「 Presidente:
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Cumprir e faze「 CumP面este Estatuto, aS deIiberae6es da Assembleia

Geral, CaSO Seja criado, Seu Regimento lntemo;
=・

川.

Convoca「as AssembIeias Gerais e p「esidi‑Ias;

Convocar e presidir as reuni6es da Direto「ia Executiva, eXeCutar e faze「

CumP面suas deliberae6es;

lV・ Outorgar p「ocu「a96es da ASSOCIACÅo, quando necessa「io, que
menciona略o exp「essamente os pode「es conferidos e o prazo;

∨.

Assina「, juntamente com o Di「eto「 Executivo, OS documentos atinentes a

gestao ordin卸a da ASSOC!ACÅo incluindo, PO「em naO Se iimitando a,
COnVenios一

∞nt「atOS, termOS de pa「cerias, termOS de ∞mPrOmisso,

ajustes e quaisque「 outras modaiidades de aco「do para impIanta?aO de

atividades compativeis com os o助etivos desta ASSOCIACÅo;

VI.

Assina「, juntamente com o Direto「 Administrativo Finan∞i「o, OS

documentos atinentes a gestao血an∞ira da ASSOCiACÅo tais como
Cheques, O「dens de pagamento, aqueles referentes a abertura,

movimenta9aO e en∞rramentO de ∞ntaS banc知as, OPera96es de cambio,
aplica?6es血anceiros e congeneres;

V=・

Auto「iza「 os pagamentos das despesas determinadas peIo Di「etor

Administrativo Financeiro;
V=I・ Rep「esenta「 a ASSOC!ACÅo ativa e passivamente, judiciaI e
ext「ajudiciaImente, COnStituindo p「ocurado「es quando necess卸o;

iX・ Representa「 a ASSOCIACÅo, quando ∞nVOcado peIa Diretoria Executiva

Para tal fim; e
X. Dirigire supervisiona「todas as atividades da ASSOCiACÅo.

e

VI,, poderao ser

assinados por proou旧do「es, COnStituidos nos temos do inciso

Paragrafo primeiro. Os documentos designados nos incisos

V

lV,,, deste que

CO巾untamente com outro Direto「.

A鵬go 21O. Compete ao Direto「 Executivo:

I・

Cump「i「 O PreSente Estatuto, aS deIibera96es das Assembieias Gerais e, CaSO
Seja criado, O Regime lnte「no;

="

Aux掴a「 O Diretor Presidente na administ「a辞o da ASSOCIAeÅo;

I=・ Atende「 e desempenha「 fun96es especiais que肌e forem atribuidos peio
Di「etor Presidente;
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IV.

Assinar言untamente com o Direto「 Presidente, OS docum料toき￣都「壬nteS二を

gestao o「din釦a da ASSOCIACÅo inciuindo, POfem nao ≡se二品料do a
COnVenios, COntratOS, temOS de parcerias, temOS de ∞mPIO「nisso,可ustes ￣e
quaisque「 outras modaIidades de acordo pa「a impianta?aO de atividades

COmPat了veis com os oPjetivos desta ASSOCIAeÅo;

∨.

Elabora「 os editais e as pautas das 「euni6es da Di「etoria Executiva e da

Assembleia Ge「al; e

VI.

O「ganizare manteros a「quivos e documentos da ASSOCtACÅo。

A鵬go 22O. Compete ao Di「etor Administ「ativo Financei「O:

i. Responde「 peia administraeao dos 「ecursos da ASSOCiACÅo;

=. Assinar言untamente com o Di「etor P「esidente, OS documentos atinentes a

gestao financei「a da ASSOCIAeÅo tais como cheques, Ordens de pagamento,

aqueIes referentes a abertura, mOVimenta9aO e enCerramentO de contas
banc乞而as, OPera96es de cambio, aPlicae6es血an∞iras e cong合neres;

冊・ Determina「 e efetuar os pagamentos das despesas autorizadas pe!o Diretor
P 「esidente;

IV. Ap「esenta「 nas reuni6es o「djn〔緬as da Diretoria Executiva o baIaneo parcial das

receitas e despesas, eiabo「ando o baIaneo anuaI;

∨. Efetuar os dep6sitos das importa96es recebidas pela ASSOCIACÅo nas
COntaS

VI. Banc釦as mantidas po「eia;

Vll・ Arrecada「 as mensa看idades dos associados, emitindo os 「espectivos recibos,

SEeÅo lll ‑ DO CONSELHO F!SCAL

A軸go 23O. O Conselho Fiscal se「a composto por 2 (dois) memb「os efetivos,

associados ou nao, eleitos e empossados peIa Assembleia GeraI da ASSOCIAeÅo,

Sendo que seus mandatos coincidiram com o mandato da Diretoria;

A軸go 24o。 Compete ao Conselho FiscaI二

囲囲
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Fjscalizar a gestao financeira e administrativa da ASSOCIACÅo, eXaminando

toda a documenta9aO COntab串

=.

Opina「 sobre∴relat6「ios de desempenho

軸ancei「o e contabiI sob「e as

OPera96es pa軸moniais 「ea!izadas, em軸do pa「ece「es para os organismos
SuPeriores da entidade, devendo a Direto「ia Executiva prestar todas as
info「ma?6es solicitadas;

帖

Examinar as ∞ntaS da Diretoria Executiva no finaI de cada exercicio,

Submetendo‑aS a aProVa9aO da Assembleia Ge「aI;

iV・

∨"

Aux楠「 a Diretoria Executiva, SemP「e que SOlicitado;

Suge面a contrataeao e acompanha「 o t「abaIho de eventuais auditores

estemos independentes; e
Vi,

Convocar extraordinariamente a Assembleia Ge「aI.

A鵬go 25O" O Conse冊O FiscaI se reuni輪, Ordina「iamente, uma VeZ PO「 anO, nO
Primei「O t「imestre do ano, juntamente ∞m O Diretor Adm面Strativo Finanoei「o, Pa「a

apreciar as contas da ASSOCIAeÅo, Submetendo tal apredaeao a delibe「aeao e
aprova?aO da AssembIeja Gera上

A軸go 26O"

Os membros do Conselho Fiscal desempenha「ao as suas fun96es e

atribui96es sem remunera(話O, POdendo, nO entantO, 「e∞be「 reemboIso de despesas
reaIizadas comp「ovadamente no exereicio de suas atribui96es.

SECÅo iV ‑ PERDA DA QUA」IDADE DE ME朋BRO DA DIRETORIA EXECUTIVA E

問EMBRO DO CONSELHO F書SCAL

A軸go 27O, A pe「da da quaiidade de memb「o da Di「etoria Executiva ou do Conselho
FiscaI sefa deteminada pela Assembleia Ge略i, Sendo admissiveI somente havendo
justa causa, aSSim reconhecida em p「ocedimento disciplina「, quando ficar

COmP「OVado :

l. MaIve「saeao ou dilapida9aO do patrim6nio sociaI;

=. Grave vioIa9aO deste estatuto;

旧Abandono do cargo書aSSim considerada a aus台ncia nao justificada em O3 (t「es)
reuni6es o「din釦as consecutivas, Sem eXPreSSa COmunica唾o dos motivos da
aus台ncia, a SeC「etaria da Associaeao;
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lV. Aceitacao de cargo ou fun辞O incompativeI com o exercido do cargo que exerce

na Associa9aO;

V. Conduta duvidosa.

Pa略grafo Primeiro

‑

De師da a justa causa, O direto「 ou conseIheiro sefa

∞municado, atraVeS de no珊ca辞O eXtraludiciaI, dos fatos a ele imputados, Para que
ap「esente sua defesa p「evia a Diretoria Executiva, nO P「aZO de 20 (Vinte〉 dias,

COntados do recebimento da comunica?aO;

Pa略g「afo Segundo ‑ Ap6s o deourso do prazo descrito no pafagrafo anterior,
independentemente da apresentaeao de defesa, a 「ePreSenta9aO Sefa submetida a
Assembleia GeraI Extraordinaria, devidamente convocada para esse fim, ∞mPOsta de

associados contribuintes em dia com suas obriga96es sociais, naO POdendo e!a
delibera「 Sem VOtO ∞nCOrde de 2/3 ( dois te唯os) dos presentes, Sendo em primeira

Chamada, COm a maioria absoIuta dos associados e em segunda chamada, uma hora
ap6s a primeira, COm quaiquer ndmero de associados, Onde sefa garantido o ampIo
direito de defesa.
Em caso rendncia de qualque「 memb「O da Direto「ia Executiva ou do Conselho Fiscal,
O CargO Se「a PreenChido pelos supientes.

Par急grafo Primeiro ‑ O pedido de ren心ncia se dafa po「 escrito, devendo se「

ProtOCO!ado na secretaria da Assocja?aO, a quaI, nO PraZO maXimo de 60 (SeSSenta)
dias, COntado da data do protocoIo, O Submetefa a deijbera9aO da AssembIeia GeraI;
Pa略grafo Segundo ‑ Oco「rendo ren心ncia coletiva da Direto「ia e ConseIho FiscaI, O

P「esidente renunciante, qualque「 membro da Diretoria Executiva ou, em心冊mo caso,
qualquer dos associados, POdefa convoca「 a Assembleia Geral Extraordin書面a, que

elege「a uma comissao provisC涌a composta po「 05 (Cinco) membros, que administ「afa
a entidade e fa「a realiza「 novas e!ei?6es, nO PraZO maXimo de 60 (SeSSenta) dias,

COntados da data de realizaeao da referida assembleia. Os diretores e conselheiros
eieitos, neStaS COndi96es, COmPIementa庵o o mandato dos renunciantes.

DO PATRI州ONiO E DAS FONTES DE RECUSRSOS PARA A MANUTENCAO DA

ASSOCiACÅo

A軸go 28O。 O patrim6nio da ASSOC寒ACÅo 6 constituido por bens moveis言m6veis,
existentes ou que a ASSOCIACÅo venha a possui「, 「egistrados em seu nome,
recebidos mediante doae6es, iegados, aquisi96es pr6prias ou po「 quaIquer outra

foma licita, e Sefa aplicado na consecueao de seus fins.

Pa「急g「afo血ico. Os bens im6veis da ASSOCIACÅo s6 pode「着o ser objetos de
a!iena?aO Ou g「aVaeaO COm 6nus ap6s aprovaeao da maioria absoluta da Assembleia

園 圃田圃

CAPiTULO Vl

Extraordjnaria convocada especialmente para esta finaIidade.
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A鵬go 29O" No ∞SO de dissoIueao ou extin辞o da ASSOC!A(車Q se

中a帥m{中卒

Iiquido se「a t「ansferido a outra pessoa jurfdica qua圃cada nos te巾ios臆de Lei臆9.790侶9,二

Preferencialmente com o mesmo objeto sociaI.

A軸go 30O. Na hip6tese de a ASSOCIACÅo obter e, POSterio「mente, Perde「 a
qua冊ca9aO instituida peia Lei 9.790/99, O aCervO PatrimoniaI disponivel, adqui「jdo

COm OS reCu「SOS Pめlicos du「ante o pe「iodo em que perdurou aqueIa qualificaeao,
Sefa contabiImente apu「ado e transferido a outra pessoa ju「idica quaiificada nos

termos da mesma Lei, P「eferenciaImente com o mesmo oPjetivo sociaI.

Artigo 31O。 Os recu「sos軸anceiros a manuten9aO da ASSOCiACÅo pode「急ser
Obtida po「 meio:
I, Termos de parcerias, COnVenios e cont「atos firmados com o Poder P心biico ou

entidades privadas sem fins lucrativos, Para血anciamento e execu9aO de

PrQjetos;
=. Doae6es言egados e he「an?aS;

冊. Rendimentos de apIica96es de seus ativos financei「OS e Out「OS, Pertinentes ao

Patrim6nio sob a sua administ「a9aO.

iV. Contribuie6es e mensalidades dos assodados; e
V, Out「as receitas nao discriminadas, desde que Iicitas e compativeis com o iiv「e

desenvoIvimento das atividades da ASSOCiACÅo.

Capitulo ViI

DISPOS!COES GERAiS

Artigo 32O, O exe「cicio sociaI da ASSOCIAeAO tefa a duraeao de um ano, iniciando‑
Se em lO (Primei「o) de janei「o e se ence汀ando 31 (trinta e um) de dezembro de cada

an0.

Artigo 330. O mandato dos memb「os da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da

ASSOCIACÅo pendura「a ate a posse de seus sucessores.

Artigo 34O。 E p「oibido a qualquer conselheiro e/ou diretor da ASSOCIAeAO o uso da
denomina9aO desta em negociOS eStranhas aos seus o申jetjvos institucionajs, inciusjve
em fian?aS, aVais ou quaisque「 OutraS garantias.
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A鵬go 35O・ Se「a ∞nSide「ado nuio de pieno di「eito em reiaeao a ASSOCiACÅo
quaIquer documento assinado ou compromisso assumido po「亨CSSOa(S)十dQ
autorizada(S) neste Estatuto, quando nao ra珊cado po「 quem de direito; ￣

∴

Artigo 360" Este Estatuto, aP6s ap「ovaeao das autondades competente, entra「a em
Vigo「 na data do seu registro no respectivo Oficia! de Registro de TituIoi e

Documentos e de Pessoas Ju「idicas.

Artigo 37O, As aIte「a?6es levadas a efefro em re看a9aO a COmPOSi(看O dos 6rgaos da

ASSOCiAeÅo nao afetaram os mandatos atuaimente em vigo「, devendo se「
Observadas somente a parti「 da elei9aO dos membros para os mandatos seguintes.

A鵬go 38O" Fjca eIeto o foro da Coma「ca de Sao Paulo, Estado de Sao PauIo, Para a
discussao e solu(看O de qualquer a9§O fundada・neSte Estatuto Sociai.

Sao Paulo, 01 dejulho de 2019。

番え/系A腹立A
/

ZLATA BELしA SCHAPIRO
Presidente
!
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