
REDE DO CÂNCER DE LENÇÓIS PAULISTA

ESTATUTO SOCIAL

CAPITUTOI

DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FINS

AH. I - A REDE DO CÂNCER DE LENÇÓIS PAULISTA é unia associação civil 
de

direito privado, sem fins econômicos, de finalidades beneficentes e 
filantrópicas, com sede

e foro na cidade de Lençóis Paulista. Estado de São Paulo. à rua Quinze de 
Novembro,

n.981 .

Parágrafo único Fica reconhecida a data de 21 de março de 1997 como a da constituição

definitiva da Associação.

An. 2'. - A Associação tem prazo de duração indeterminado.

Art. 3'. — O exercido social coincidira com o ano civil.
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Art. --- O objetivo social da Associação é:

a) prestar apoio aos portadores de câncer e seus familiares, orientando-os no 
que diz

respeito aos seus problemas médicos, psicológicos. morais, sociais, matérias e 
juridicos.

relacionados com neoplasia maligna, atendendo a coletiv idade local sem 
distinção de

qualquer natureza.

b) Propiciar população, esclarecimentos sobre câncer, visando à educação em saúde e à

prevenção da doença:

e) Promover a defesa de direitos já estabelecidos através de distintas 
formas de ação e

reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da

articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos;

d i Aplicar integralmente suas rendas, recursos e e -\ entual resultado operacional na

manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional.

epAssegurar o permanente exercício da conduta ética de forma a 
preservar e estimular o

trabalho voluntário voltado às atividades de apoio aos indivíduos com 
câncer;

°Fornecer inlbrniações legais requeridas pelo paciente eiou familiares, inclusive as

relativas aos direitos e deveres dos inch iduos com câncer, atuando 
desde a prevenção até a

reintegração do indivíduo em seu meio soeial. estimulando a atuação dos órgãos

competentes no sentido do cumprimento da legislação;

g)Articular junto ao poder público, critérios que assegurem o 
atendimento integral e digno

aos indivíduos com câncer;

h)Promover. através de suas atk idades. c.impanhas. palestras, 
encontros, propiciando

permanente atualização de seus voluntários e de toda comunidade, no 
que se refere à

educação e informações sobre câncer;
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i) Garantir a gratuidadc em todos os serviços, programas. projetos

socioassistenciais-inexistência de cobrança pelo 
serviço.
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Art. 5' - Os recursos financeiros para manutenção da 
Associação advirão de mensalidades

de seus associados. repasses de verbas municipais. estaduais, federais, doações,

participações cai ev entos junto á comunidade. além 
dc outras fontes licitas a critério da

Diretoria.

CAPiTULO II

DOS ASSOC I A DOS

Art. 6% — A Associação compõe-se de um número 
ilimitado de associados, sem distinção

de sexo, cor, raça, nacionalidade ou credo político, assim 
classificado;

a) Fundadores --- são aqueles que colaboraram na organização da 
sociedade, tornaram

parte na Assembleia Geral de apito v ação deste Estatuto e 
subscreveram a respectiva ata.

1)) Contribuintes são todos aqueles que. admitidos na Associação, contribuem

mensalmente para seus cofres.

c) Honorários  -- são aqueles que. não pertencendo ao quadro de 
associados. fizeram jus a

essa homenagem, a critério da Diretoria.

d) Benfeitores  — são aqueles que, a criterio da Diretoria. tenham 
recebido esse titulo, por

relevantes serviços prestados à Associação.

Parágrafo único -- A Associação tens existència distinta de seus associados, não

respondem estes, nem mesmo subsidiariamente. pelas 
obrigações sociais.

Art. 7" - A admissão de no v os associados atenderá os seguintes 
requisitos:

) somente será admitido como associado a pessoa 
tisica, maior e capaz

li 

;

a admissão deverá ser precedida de indicação por outro 
associado em dia com suas

obrigações sociais;

111) a indicação deverá conter a identificação completa 
e precisa proposto;

IV a admissão será deferida pela Diretoria.

Parágrafo único: Uma vez admitido, o novo associado terá 
seu nome lançado no rol do

li\ro de associados.

Art. 8% — Os associados CO\fitIER lN l'ES. para 
utilizarem-se das prerrogativas sociais,

deverão estar quites com os cofres da Asseei fyno. 
A falta de pagamento de contribuição

i mpedirá o exercicio das atividades previstas neste 
estatuto.

Art. 9". — São direitos dos associados:

a) Participar das assembleias geraix discutindo e votando os assuntos constantes da

ordem do dia;

Vi Votar e ser votado para cargos diretivos, observ ado o 
disposto no artigo 21;

c) Apresentar á Diretoria propostas e sugestões que \. isem 
o interesse da Associação;

d f Requerer á Diretoria, com um minimo de assinaturas de 115çurn 
quinto) dos associados

em gozo de seus direitos, a realização de Assembleia 
Geral Extraordinária, indic

os motivos das necessidades realiza-la.
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Propor à Diretoria a admissão de novos associados.

Parágrafo único -- Tendo sido requerida a realização da assembleia conforme disposto na

letra "d" e não havendo manifestação da Diretoria no prazo de 30 (trinta) dias, poderão os

requerentes convocar a assembleia geral diretamente.
7 Irst .b

Art. 10". — São deveres do associado:

a) Pagar, com pontualidade as contribuições soe 1351

b) Aceitar cargos e funções que lhes forern confiadas pela Associação. salvo casos de

justificado impedimento.
c) Comparecer ás assembleias gerais cas reuniões da Diretoria ou do Conselho Fiscal,

quando destes fizer parte.
d t Dirigir-se à Diretoria, por escrito, quando considerar necessário, para defesa dos

i nteresses da Associação e recorrer das decisões da Diretoria a Assembleia Geral.

Art. 11° - Incorre na pena de exclusão o associado que:

1) deixar de pagar, por três meses consecutivos, as contribuições sociais;

II) causar danos de natureza moral ou material à Associação;

I II) opor-se de forma ilegítima às diretrizes fixadas pela Assembleia Geral e pela Diretoria;

Parágrafo único — A eliminação ou perdas de direitos de associado será decidida pela

Diretoria, por proposta a ela apresentada por qualquer associado, com exposição dos

motivos, cabendo à Diretoria a comunicação da sua decisão ao associado eliminado.

Art. 12" - Incorre na pena de demissão O associado que

Recusar ou abandonar, sem justificativa, cargo ou função para os quais tenha

sido eleito ou nomeado.
I 1 1 Tiver comportamento inadequado ou desrespeitoso perante os dentais

associados. Diretoria, médicos ou 1 uncionários da Associação.

Art. 13°. - Para a exclusão ou demissão de associado, A Diretoria instaurará procedimento

onde fique assegurado o direito de defesa. bem como de recurso à Assembleia Geral.

CAPÍTULO III 
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. - A Assembleia Geral exprime o poder soberano da Associação e é constituída

pelos associados em pleno gozo de seus direitos sociais.

Art. 15". - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano até 31 de

ITIUNO para:

a) Deliberar sobre as contas da Diretoria, o Balanço Geral e o Relatório de atividades

relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano anterior;

b) Eleger e empossar, a cada 02 (dois) anos. os membros da Diretoria e do Conselho

Fiscal .

Art. 16'. A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que os interesses

sociais exigirem a manifestação dos associados, e especialmente para deliberar sobre os

sermintes assuntos:



1- destituir os administradores:

I I - alterar o estatuto.

Parágrafo I". -As Assembleias ordinárias e extraordinárias poderão ser realizadas

coneomitantemente. mediante convocação na 
forina fixada por este Estatuto o

Parágrafo 2" - As Assembleias Gerais serão 
com ocadas pelo Presidente ou seu substituto

legal. pela Diretoria ou por associados que 
representem ho mínimo 11.5(um (1uinto) dos

associados, no caso fixado no parágrafo Único do 
artigo 9" deste Estatuto.

Parágrafo 3°. - As Assembleias Gerais 
realizar-se-ão, em primeira convocação, com a

presença de metade mais um de seus associados e. 
ern Segunda convocação, meia hora

apenas entre a primeira e a Segunda 
convocação, com qualquer número de associados

presentes.

Parágrafo 4". - As decisões das Assembleias 
Gerais serão tomadas por maioria simples de

votos, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

Parágrafo 5". - Para a deliberação sobre dissolução 
da Associação será necessário o voto

de 2,3 (dois terços) dos associados.

Parágrafo G". - Os associados não poderão ser 
representados nas assembleias gerais por

procurador.

Parágrafo -7" - Para a deliberação a que se referem os 
incisos I e II deste artigo, a

Assembleia será especialmente com °cada para 
esse fim, cujo "quorum" atenderá o

disposto no art. 21. parágrafos 2" e 3" deste Estatuto.

A rt. 17°. - A convocação para as Assembleias Gerais 
será feita por edital publicado uma

vez na imprensa local, com antecedência mini um de 10 (dez) dias.

Art. 18". - As Assembleias gerais serão presididas pelo 
Presidente ou seu substituto legal,

o guial convocará um associado pára sers ii como 
secretário.

Art. 19°. - As atas das Assembleias Gerais serão 
lavradas em livro próprio e, após sua

leitura e aprovação. deverão ser assinadas por todos 
os associados presentes.

CAPITULO IV 

DA DIRETORIA

Q

A rt. 28". - A Associação será dirigida por uma 
Diretoria composta de 03 (três membros).

eleitos pela assembleia geral com mandato de 02 
(dois) anos. para os seguintes cargos:

Diretor Presidente, Diretor Secretário e Diretor 
Tesouren o

Art. 21. A eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal será 
feita em Assembleia Geral

Ordinária, cuja convocação obedecerá ao disosto no artigo 150 
deste Estatuto.

Parágrafo 1°. - As chapas eleitorais ecncorrenles. 
contendo os nomes dos candidatos

deverão ser apresentadas na Secretaria da Associação 
no giafo de 05 (cinco) dias, contados

do primeiro dia útil seguinte á publicação do edital.

Parágrafo r. - As chapas eleitorais apresentadas 
no prazo serão levadas pelo Presi ente

Assembleia Geral. a qual escolherá a chapa 
vencedora através de voto secreto.
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Parágrafo 3". - Havendo inscrição de (II APA única, a dei

aclamação, sem necessidade de votação.

Parágrafo 4". - Feita a aclamação ou realizada a 
votação e apurados osL

Assembleia Geral dará posse imediata aos eleitos ou os 
aclamados.

Parágrafo 5°. - Os mandatos findados reputam-se prorrogados até que

novas eleições.

poderá ser substituída por

otoS', a—

se realizem as

Art. 22". - Compete à Diretoria:

al Administrar a Associação com plenos poderes, de acordo com a 
Lei e o presente

estatuto, para consecução do seu objetivo social;

b) Apresentar anualmente à Assembleia Geral o Balanço 
Patrimonial, as Demonstrações

Financeiras e o relatório da administração.

c) Mediante duas assinaturas em com unto. celebrar 
contratos. convênios e quaisquer

outros atos que obriguem a Associação. nomear 
procuradores com a cláusula "ad

judicia - e "tal negocia -, emitir, endossar cheques, 
promissórias e outros títulos de

crédito, receber e dar quitação, emitir, sacar, endossar e 
descontar duplicatas, pagar e

resgatar lindos, promover cobranças, abrir contas em 
estabelecimentos bancários,

endossar cheques para depósito e transferir numerários 
entre contas da Associação,

receber citação, intimação, ou notificação relativas a processos judiciais ou

administrativos, bem como nomear procuradores com a 
cláusula "ad judicia et extra"

elou prepostos para prestar depoimento pessoal. contratar 
auditores, admitir c demitir

funcionários.

d) Autorizar a compra e venda de bens imóveis, assim 
como o gravame de bens imóveis

da Associação.

e) Aprovar a estrutura administrativa da Associação, 
respectivos cargos, atribuições e

salários.

0 Expedir ordens. regulamentos e instituições necessárias a 
administração e as atividades

sociais.
e.) Decidir sobre eventuais casos não previstos no presente Estatuto, 

"ad referendum"da

Assembleia Geral.

h) Fixar. até 31 de janeiro de cada ano, o valor da 
mensalidade a ser paga pelos

associados.

Parágrafo  único -- É vedado aos Diretores o uso do 
nome da Associação em assuntos

estranhos ás suas finalidades.

Art. 23". - A Associação poderá ter PRESIDENTES 
HONORÁRIOS, com finalidade

meramente representativa e honorifica, os quais 
não terão poderes administrativos. A

eleição para esse cargo será feita pela Assembleia 
geral. mediante proposta da Diretoria e

somente poderá ser eleito o associado que já tenha 
ocupado o cargo de PRESIDENTE,

com relevantes serviços prestados à associação.

Art. 24". - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente 
quinzenalmente e extraordinariamente

todas as vezes que as circunstancias o exigirem.

Parágrafo 1". - A Diretoria deliberará por maioria d

de desempate.

atos, cabendo ao Presidente o voto.



CAPITULO VI 

DA REFORMA ESTATUTÁRIA E 
DA DISSOLUÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO

,

Art. 30". - O presente Estatuto poderá ser modificado. parcial ou 
totalmente pela ;e.,

Assembleia Geral Extraordinária, 
convocada especialmente com esse objetivo.

Art. 31". - Em caso de dissolução ou 
extinção da Associação, eventual 

patrimônio

remanescente será destinado a entidade 
registrada no UNAS ou entidade publica, a 

critério

da instituição.

Parágrafo único - Dissolvida a 
Associação. o seu patrimônio, a juízo da Assembleia 

Geral

que a dissolver, será revertido em 
beneficio de entidades de fins não econômicos 

com

finalidades de assistência á saúde, ao 
idoso. ik criança ou ao deficiet registradas no n
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Art. 32. - A Associação não terá 
finalidade lticrativij e não .stribuirá resultados,

dividendos, bonificações, participações ou 
parcela do seu ̀ patrimônio s se s associados

ou administradores, sob nenhuma forma 
ou pretexto.

Art. 33". - A Associação não 
remunerara. nem concederá vantagens ou 

benefícios, por

qualquer forma ou titulo, a seus 
diretores. sócios, conselheiros, instituidores, 

benfeitores ou

equivalentes.

Art. 34'. - Os casos omissos neste Estatuto 
serão resolvidos pela Diretoria, de acordo 

com

a legislação em vigor.
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Alberto Trecenti

Diretora Presidente

Lençóis Paulista. OS novembro 2016.
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