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I - A ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO

CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA. anteriormente denominada .SOCIEDADE CIVIL

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO CORAÇÃO

IMACULADO DE MARIA" foi fundada em 06 de maio de 1951.

..

•

II - A ASSOCIACÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO

CORACÃO IMACULADO DE MARIA é constituída por Religiosas Professas da

Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de Maria

da Igrela Católica Apostólica Romana.

III - A ASSOCIAÇÃO DAS' FRANCISCAN� MISSIONÁRIAS DO

CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA é uma pessoa lurldica de direito privado. do tipo

associação. de caráter educacional. beneficente. filantrópico. cultural. religioso. de

solidariedade e de assistência social. sem fins econ6micos e lucrativos•

•
IV - A ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO

CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA é declarada de Utilidade Público Federal pelo

Decreto n.1I 82.474. publicado no Diário Oficiai da Unl60 de 24/10/1978.
•

V - A ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS. MISSIONÁRIAS DO

CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA é declarada de Utilidade Pública Estadual pela
.' .....

Lei Estadual n.1I 14.485. publicada no Diário Oficial do Estado de 560 Paulo de

20/12/1979.

VI - A ASSOCIACÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO

CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA foi registrada no Conselho Nacional de Servlco

Social (CNSS) hoje Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) pelo Processo n

57.198. em 03 de agosto de 1956 e recadastrada pelo Processo n'

28996.021634/9440. portadora do certificado de Entidade Beneficente de

Assistência Saciai (CEBAS) pelo Processo n' 247.049/75 e devidamente renovado na

forma da lei.

•
VII - A ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO

CORACÃO IMACULADO DE MARIA é inscrita nos Conselhos Municipais de

Assistência Social dos Municípios onde mantém atividades de assistênda sodal.
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C8pftufo 1.0. Denomineçijo e car6ter

Artigo 12. A ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO CORACÃO

IMACULADO DE' MARIA. anteriormente denominada "SOCIEDADE CIVIL

CONGREGACÃo DAS IRMÃS FRANCISCANAS MISSIOflÃRIAS DO CORACÃO

IMACULADO DE MARIAn• é uma pessoa jurídica de direita privada, da tipa

assaciacãa. de caráter educacianal. beneficente. filantrópico, cultural. religiasa, de

solidariedade e de assistência saciaI. sem fins econ6micos e lucrativos. registrada

como pessoa jurídica de direito privado em 03 de agosto de 1951, no Uvro "A-D3n

sob o número 1.642 do "Registro de Títulas e Dacumentos - Cartório Amoral Gurgel

da Comarca da Capital do Estado de São Paulo", e, 27 de fevereiro de 1958, com a

mudança de sua sede para Amparo, Estado de São Paulo, no "Cartório de Registro de

Imóveís e Anexos da Comarca de Amparo. Estado de São Paulo", no Livro "A - n2 01"

sob o n.2 053, pagina 54, do Registro de Pessoas Jurídicas e inscrita no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o n. 2

43.463.694/0001-06.

•

....

Artigo 22. A ASSOCIAi;ÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO CORACÃO

IMACULADO DE MARIA doravante neste Estatuto Associativo será designada

simplesmente por "ASSOCIAÇÃO••

Capitulo II - Da Sede

Artigo 32• A ASSOCIAÇÃO tem sede no município de AMPARO, Estado de São

Paulo. na Rua Carlos de campos. n2 668 (CEP-13.9DO- 260/ e pode abrir e fechar

Unidades Administrativas designadas por Filial em todo o Território Nacional.

Parágrafo único. A Filial pode ser regida por Dlretório. Regimento. Regulamento

• e/ou por Normas Internas.

Capftulo 111- Do Foro

Artigo 42. Fica eleito o foro da Comarca de Amparo. Estado de São Paulo, para

dirimir eventuais dúvidas ou litígios sobre quaisquer assuntos reladonados com a

ASSOCIAÇÃO.

Capitulo IV - Da Dureção

Artigo 52. A duração da ASSOCIAÇÃO é por tempo indeterminado.
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Artigo 62. A ASSOCIAÇÃO reconhece sua condição de entidade da Igreja Católica

Apostólica Romana consoante ao Acordo firmado entre a República Federativa do

Brasil e a Santa Sé em 13 de novembro de 2008, em Roma. Itália e devidamente

aprovado pelo Congresso Nacional e regulamentado pelo Decreto Federal n2 7.107.

de 11 de fevereiro de 2010 e ainda, em conformidade com as normas de Direito

Constitudonal. Direito Canónico e demais Normas Gerais de Direito.

"

TfruLO III. DA ATIVlDADE PREPONDERANTE, DAS FINALIDADES, DAS /lÇOES ADMINISTRATIVAS E

DA NAO DISCRlMINAçAO DE PESSOAS

Capitulo 1- Da Atfvidade Preponderante

Artigo 72. A ASSOCIAÇÃO tem por finalidade preponderante a área da Educacão.

CApitulo 11- Das Finalidades
•

Artigo 82. A ASSOCIAÇÃO promove as pessoas por meio da assistência educacional,

cultural, pela solidariedade social e, para tanto atende a Lei de Dlretrlzes e Bases

da Educação Nacional n:DB);às dlretrlzes e metas do Plano Nacional de Educacão
PNE em plena sintonia com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECAI.

Artigo 92. Na observânàa do princípio da universalidade e no atendimento de suas

finalidades institucionais. a ASSOOAÇÃO envida esforcos para:

I - oferecer e desenvolver a educação básica formãda pela educacão infantil, ensino

fundamental e ensino médio:

II - oferecer e desenvolver a assistência sodal por meio da educac!lo infantil em

atividade de escola e/ou creche para crianças em situação de risco e wlnerabilidade

social:

III • oferecer e desenvolver ensino técnico profissional e profissionalizante como

instrumento de convivência e fortalecimento de vínculos sociais. visando à Inclusão

no mercado de trabalho;

IV - promover atividades de promoção social através da educação com o

desenvolvimento de atividades esportivas, culturais, religiosas e de comunicacão

social, inclusive com cursos, encontros. palestras. congressos. seminários. simpósios

e conferências;

V - promover açôes de promoc!lo e proteção das crianças. dos adolescentes. dos

jovens e de adultos em situação de vulnerabilidade soda I através dos serviços de

fortalecimento de vinculos;

VI - oferecer e desenvolver a educação religiosa. moral e cívica para o exercício da

cidadania e Inclusão social; i' <1Y-
VlI- promover e desenvolver p��"2as e ProJetos Culturais;
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VIII - promover atividades. eventos artísticos e culturais de preferênda em

atendimento e promoção às Comunidades em situação de wlnerabilidade sodal;

IX - concorrer para o desenvolvimento do principio de solidariedade humana e

assistênda sodal através do respeito à dignidade humana. inspirado nos principios

cristãos. cívicos e democráticos:

X • colaborar para o desenvolvimento re'gional e nacional por meio de atividade de

extensão voltada à comunidade;

XI - contribuir para a enculturacão da mensagem evangélica na realidade brasileira:

XII • colaborar para o desenvolvimento da solidariedade. à luz do evangelho

especialmente no campo sociocultural:

XIII - promover�de amparo, defesa, promocão e protecão à família:

XIV - apoiar instituicões beneficentes com objetlvos congêneres ou afins. através de

parcerias de colaboracão. instrumentos de ajustes de l:blaboração, convênios e

contratos. promovendo atividades conjuntas. mantendo intercâmbios educadonais,

culturais, assistendais. beneficentes e informativos. ....

XV - desenvolver atividades de garantia e defesa de direitos de forma continuada.

permanente e planejada, através da prestação de servicos e execução de programas,

projetos ou servicos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos

direitos socioassistendais. construção de novos direitos, promoção da cidadania,

enfretamento das desigualdades sociais, articulação de órgãos públicos de defesa de

direitos. dirigidos ao público da Assistênda Social;

XVI - amparar e assistir as fammas e indivíduos em situação de vulnerabilidade e

risco social por meio da assistência social, da educação. do esporte e da cultura.

� 12. Todo o proceSso educativo da ÃSSOCIAÇÃO deverá ser desenvolvido segundo

os principios e o carisma das Religiosas Professas, Irmãs Franciscanas Missionárias

do Coração Imaculado de Maria, da Igreja Católica Apostólica Romana.

� 22, Todos os objetivos Institucionais da ASSOCIAÇÃO constantes deste Estatuto

Associativo são voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância

pública e social.

� 32 • O atendimento às suas finalidades institucionais se dá mediante Programas e

Projetos de Educacão, Cultura, Assistênda e Solidariedade Sodal.

� 42. A ASSOCIAÇÃO presta também, servicos gratuitos' permanentes e sem

qualquer discriminação de clientela.

� 52, A ASSOCIAÇÃO pode utilizar-se de todos os meios necessários de comunicação

social no atendimento de suas finalidades institucionais.

� 62, Os critérios de atendimento às suas finalidades poderão ser disciplinados em

Diretório ou Regimento ou Regulamento ou por Normas Internas.

Capftulo 111- Do APo AdminlstntJva d. AssocIaçio

•

Artigo 10. Todas as acões administrativas da ASSOCIAÇÃO na consecução de seus

objetivos institucionais, Indusive seus investimentos patrimoniais, suas despesas,

suas receitas, seus ingressos, seus desembolsos e suas gratuidades, se caracterizam

como acões de promocão educadonal. beneficente. de assistênda e solidariedade

social no atendimento de suas finalidades. . �
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Capitulo IV - Da Nio DbaimlrHIçlo de Pessoes em suas Atividades

Artigo 11. No exercicio de suas finalidades institucionais. a ASSOCIAÇÃO não faz

discriminação de raca. sexo. nacionalidade. idade. cor. credo religioso. político e

condicão social.

III
I

TfruLO IV. DAS ATIVlDADES-MElO

..

•

Capitulo Único - Das Ativldades--Melo

Artigo 12. A ASSOCIAÇÃO pode de acordo com suas necessidades. criar e manter

atividades.meio. como instrumento de captacão de recu;?os. de suporte financeiro
e de sustentabilidade à promoção de suas finalidades institudonais.

,

TITULO V- DOS CONTRATOS, CONvtNlOS, PARCERIAS,TERMO DE COlABORAÇÃO E TERMO DE

FOMENTO

• Capitulo 1- Dos Contratos., Condnlos e Parcerias Público/Privadas

Artigo 13. Dentro de suas possibilidades e especialidades, a ASSOCIAÇÃO pode

firmar Contratos. ou Convênios. bem como todo e qualquer tipo de instrumento

jurldico de formalização.d,: �arce�ias... inclusive Termo de Colaboracão e Termo de

Fomento com outras 'Instituicões públicas ou privadas. congêneres ou afins,

nacionais ou estrangeiras para o melhor desenvolvimento de suas finalidades.

•

Capitulo 11- Das Nonnas de Prestaçlo de Contas

Artigo 14. A ASSOCIAÇÃO em cumprimento à legislação aplicável ao Terceiro Setor

deve possuir Normas de Prestação de Contas e deve observar no minimo:

I - Os Princlpios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;

II - Dar publiddade anualmente, por qualquer meio eficaz, do Relatório de

Atividades e Demonstrações Contábels e Financeiras, bem como suas Certidões

Negativas de Débito com a Previdênda Sodal e o Fundo de Garantia do Tempo de

• Serviço - FGTS. colocando-as à disposição para exame de qualquer ádadão.

Artigo 15. A ASSOCIAÇÃO poderá criar Normas Internas que definam os parámetros,

regramentos e procedimentos da Prestação de Cantas.

Artigo 16. O Conselho para Assuntas Económicas e Fiscais lCAEFI analisará e

apreciará a cada Prestac/Jo de Cantas da ASSOCIAÇÃO e emitirá o seu parecer sobre

as mesmas.
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TITULO VI- DATRANSFORMAçAO, DA a�O/DESMEMBRAMENTO, DA INCORPORAÇAO E DA

FUsAo

capItulo Único. Da Transformação, Da CIsão/Desmembramento, Dillncorporação e Da Fusão

Artigo 17. A ASSOCIAÇÃO, Dbjetivando melhores condições administrativas e nD

atendimento às suas finalidades institudonais, pode proceder à transformacão.

cisão/desmembramento. incorporacão, fusão e transferência de atividades na forma

da lei.

•

Parágrafo Único. A ASSOCIAÇÃO pode assumir como mantenedora a condição de

outras entidades educacionais e assistendais ao atendiqlento de seus obletivos

institucionais

TITULO VlI- DA CONSTJTUlçAO, DA ORGANIZAçAo E DO GOVERNO

•
Capítulo 1- Da Constltulçlo e DI Orpntzaçio

Artigo 18. A ASSOCIAÇÃO é organizada e constitulda por Religiosas Professas. Irmãs

Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de Maria, rege-se pelo presente

ESTATUTO ASSOCIATIVO, pela legislação brasileira e subsidiariamente pelo Código

de Direito CanOnico. pelas Constltulçlles Religiosas e demais Normas de Vida

Consagrada que se cO(lsti.t,!em -Jlo..plrelto Próprio Religioso dessas Religiosas

. aprovado pela Igrela católica Apostólica Romana.

•

Capftulo 11 - Do Governo e Da Admlnistrapo

Artigo 19. A ASSOCIAÇÃO é governada pela ASSEMBLEIA GERAL dirigida e

administrada pela DIRETORIA e assistida pelo CONSELHO PARA ASSUNTOS

ECONOMICOS E FISCAIS lCAEFl.

•

III
I

III
I

TfruLO VIII- DAS ASSOOADAS

capftulo 1- Dls Associadas

. Artigo 20. A ASSOOAÇÃO é constituída por número ilimitado de associadas

devidamente inscritas no Uvro ou Fichas e em Ustaqens de Associadas.

Artigo 21. São associadas da ASSOOAÇÃO as Reliaiosos Professos, Irm6s

Franciscanas Misslon6rlas do Corac6o Imaculado de Maria, que solidtarem por

escrito a sua admissão ao quadro de assedadas.

Capitulo 11- Do Ato Juridico da Admissão dls Associadils

Artigo 22. As associadas são admitidas na ASSOCIAÇÃO por decisão da Diretoria e .ctt
constante de Ata devidamente registrada em ca � . i �
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Capitulo III � Dos Direitos das AssocIadas

Artigo 23. São direitos das associadas:

I - partidpar das atlvidades da ASSOCIAÇÃO;

II - partidpar da Assembleia Geral;

III - ser eleita para cargos de Dlretoria;

IV - ser eleita para participar do Conselho oara Assuntos Económicos e Fiscais

(CAEF).

I
•

Artigo 24. São deveres das Assodadas:

1- cumprir, respeitar e acatar o presente Estatuto Assodativo;

II - cumprir, respeitar e acatar o Código de Direito Canônlco e o Direito Religioso;

iii - cumprir, respeitar e acatar as dedsões da'Assemblela Ge!'!ll e da Diretoria;
IV - contribuir com seu trabalho e dedicação à consecução das finalidades

institucionais. incumbindo-se dos cargos e ofícios Que lhes forem atribuldos.

•
eopftulo v - Do Perdo da Condlsio de Assodtdos

Artigo 25. Perde a condição de associada. aquela Que deixar, abandonar ou for

exdurda da Vida Consagrada. como Religioso Prafesso. Irmã Franciscano Missionária

do Coracão Imaculada de Mario. segundo as normas canónicas e religiosas.
•

Artigo 26. Perde tamb!!m. � colldi�o de assodada. a Religiosa Professa. Irmã

Franciscana Missionária' do Coração Imaculada de Maria que por força de seu voto

de obediência religiosa e por ato de sua Superiora Religiosa for transferida da

ASSOCIAÇÃO para outra Instituição.

Artigo 27. Perde a condição de associada. aquela que desrespeitar as normas de

Direito Canônico. de Direito Religioso e praticar atos contrários à ética e à moral

cristã da Igreja Católica Apostólica Romana.

Artigo 28. Perde a condição de assodada. aquela que por livre decisão deixar a Vida

Religiosa Consagrada. como Religiosa Professa, Irmã Franciscano Missionário do

Coração Imaculado de Mario.

• Parágrafo único. A assodada que desejar deixar a condição de associada deve

requerer por escrito à Diretora Presidente. o seu desligamento da ASSOCIAÇÃO.

Artigo 29. Exdurda da ASSOCIAÇÃO, qualquer que seja o motivo ou, dela retirando

se, a associada não tem direito a qualquer Indenizacão. compensacão ou

remuneração pelos serviços a ela prestados.

Artigo 30. As assodadas não adquirem direito algum sobre os bens e direitos da

ASSOCIAÇÃO, a titulo algum ou sob qualquer pretexto.

OD4D26
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Capitulo VI- 00 Procedimento Administrativo para Demissão de Associada

Artigo 31. A demissão de assodada se dá por meio de procedimento administrativo.

em processo de exclusão do quadro assodativo. por decisão da Dlretoria.

� 12. Fica assegurado para a assodada o amplo direito de defesa. o contraditório e

inclusive recurso à Assembleia Geral no prazo de 10 (dezl dias. contados da

notificação da decisão da Diretoria.

•

� 22. Em havendo recurso. a eficácia jurldica do ato de exclusão de associada

somente surte seus efeitos após aprovação pela Assembleia Geral.

Capitulo VII- Da H'o Responsabilidade pelos Encareos e Obrla.çaes d. �5OClaçio pelas Associadas

Artigo 32. As associadas não respondem solidariamente e s�quer subsidiariamente

pelos encargos e obrigacões da ASSOCIAÇÃO.

•
III

I

III
I

mulO IX- DO VOLUNTARIADO

Capftulo I - Do Voluntariado

Artigo 33. Por Voluntário entende-se a pessoa tisica que presta à ASSOCIAÇÃO no

atendimento às suas finalidades institucionais. em caráter eminentemente gratuito,

sem qualquer vinculo eITlPr�g.atíd!, d�acordo com as normas legais.

•

Clpftulo 11- Da Ortanl18lçio do Trabalho Volunbirio

Artigo 34. A ASSOCIAÇÃO pode organizar o trabalho voluntário ao atendimento de

suas finalidades institucionais e segundo o carisma das Religiosas Professas. Irmãs

Franciscanas Missionárias do Goracãa Imaculado de Mario.

•

Artigo 35. O trabalho voluntário se constitui em trabalho de caráter social e

promocional, sob a forma de colaboracão à integracão das pessoas pobres e

carentes na sodedade e tem como destaque o esplrlto de fraternidade e

solidariedade humana em vista de sua promocão. da coletividade e do bem comum.

objetivando entre outras, a erradicacão da miséria .

Parágrafo único. A ASSOCIAÇÃO estimula o trabalho voluntário como instrumento

de ajuda em seu processo de educacão e da formação da cidadania de seus

assistidos e destinatários.

Artigo 36. O trabalho voluntário pode ser disciplinado em Dlretório ou Regimento ou

Regulamento ou por Normas Internas. devendo o voluntário firmar MContrata de

VoluntoriadoM e/ou "Termo de VoluntariadoM na forma da lei.

capitulo III � Do Controle do T...b.lho Voluntário

9
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Listagem dos Voluntórios que lhe prestar serviços.

C.pitulo rv - Do Rqistro Contábl1 e Histórico do Tnbalho Volumriu

Artigo 38. Os servicos prestados pelos Voluntários a favor dos assistidos e

destinatários da ASSOCIAÇÃO são apropriados contabilmente e devem constar do

Relatório de Atividades e/ou Balanco Social.

•

III
I

TfrulO x: DAASSEMBLEIA GERAL

capftulo I. 00 Conceito de Assemblebl Ger1ll

Artigo 39. A

ASSOCIAÇÃO.

"
Assembleia Geral é óqião máximo e soberano de governo da

\

Capitulo II- Da Constttulçio d. Assembll!Í8 G_11I1

•
Artigo 40. A Assembleia Geral é constitulda pelas associadas.

Capitulo III .. O. Convocaçlo. Da Instalaçio e Do Funcionamento cM k$embleMi Geral

Artigo 41. A Assembleia Geral é convocada pela Diretora Presidente e em sua

ausência ou impedimento pela sua substituta legal.

•

Artigo 42. As associadanão convocaÕlls para a Assembleia Geral com antecedênda

mlnlma de 10 (dez) dias. por qualquer meio de comunicacão social escolhido pela

Diretora Presidente.

Artigo 43. Em caso de urgência e relevância, a Diretora Presidente pode convocar a

Assembleia Geral em prazo inferior ao estabelecido no artigo 42.

Artigo 44. A Assembleia Geral reúne-se anual e ordinariamente dentro dos primeiros

meses do ano civil e, extraordinariamente, sempre que for convocada pela Diretora

Presidente ou por sua substituta legal.

•
Artigo 45. A Assembleia Geral se instala, fundona e delibera valldamente, em

primeira convocação com o mlnimo de 2/3 (dois tercos) do número de associadas e,

em segunda e última convocação, meia hora após, com qualquer número,

deliberando pela maioria simples das associadas presentes.

Artigo 46. A Assembleia Geral pode ser convocada pela Diretora Presidente, quando

requerida por 1/5 (um quinto) do número de associadas.

Artigo 47. A Assembleia Geral pode ser convocada pela Diretora Presidente, quando

requerida pelo Conselho para Assuntos Econômicos e R.cais (CAEF),
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C.pftulo IV - Do Voto de desempate na Assembleli 6e...1

Artigo 48. Fica assegurado à Dlretora Presidente e em sua ausênda ou impedimento

a sua substituta legal, o voto de desempate na Assembleia Geral também, designado

por voto de qualidade.

Cipitulo V - Da Ata da Assembleia GeRI

Artigo 49. A ili da Assembleia G!!ral é aprovada ao término de cada reunião e

assinada pela Diretora Presidente e pela Diretora Secretária.

"

•
Artigo 50. As associadas participantes da Assembleia Geral assinam o Uvro ou a Usta

de Presença.
"

Capitulo VI. ao Competindo a. Assemblel. Geral,

•

Artigo 51. Compete à Assembleia Geral:

1- cumprir o Estatuto Associativo:

II - eleger, empossar e destituir os membros da Diretoria e do Conselho para

Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF);

III - reformar total ou pardalmente o Estatuto Assodativo;

IV - aprovar o Balanco Patrimonial e as Demonstracões Contábeisj

V - aprovar o Plano de Acão e de Atendimento Anual apresentado pela Diretoria;

VI- deliberar sobre assuntos de interesse sodal.

•

Capitulo VlI- DiI Destltulçio de Mémbros da Dintorla • do Conselho para Assuntos Eeon&mkos e F"l5Ql,

(CAEf)

Artigo 52. A destituição de membros da Diretoria e do Conselho para Assuntos

Econômicos e Fiscais lCAEF) se dá em Assembleia Geral e somente pode ocorrer com

o voto concorde de 2!3(dois tercosl do número de associadas.

Capitulo VlII- Do Sistema de Processamento de Dados na Eliboraçlo das Abls

•

Artigo 53. As atas da Assembleia Geral. das reuniões da Diretoria e do Conselho para

Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEFI podem ser feitas por processamento de dados

e levadas para registro no Cartório competente.

Parágrafo único. As atas devem ser conservadas em arquivo da ASSOCIAÇÃO em

ordem cronológica podendo, periodicamente serem agrupadas e encadernadas,

constituindo-se no Uvro de Atas.
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Artigo 54. A ASSOCIAÇÃO é dirigida e administrada por uma Diretoria. organizada

por cargos não vitalícios e assim constituída: I - Diretora - Presidente; II - Diretora

Vice - Presidente; III - Diretora Tesoureira: IV - Diretora Secretária.

TITULO Xl. DA ADMINISTllAçAO

Capitulo I • Da ConstftulçJo da Diretoria

Capítulo II - Do Mandato d. Dlretoria

"

•

Artigo 55. O mandato da Dlretorla é de 3 (três) anos. permitida até duas reeleicões

para o mesmo cargo. exceto a Diretora Tesoureira. ,que poderá ser reeleita

sucessivamente.

,

Artigo 56. A Diretoria exerce seu mandato até a posse da nova Diretoria. mesmo

que vencido o período de seu mandato.

."
Capitulo 111- Da Competfndl da Diretorill

Artigo 57. Compete à Dlretoria:

I - cumprir e fazer cumprir o Estatuto Associativo:

II • dirigir e administrar a ASSOCIAÇÃO;

III - admitir e demitir associadas;

IV - abrir e fechar Filiais:
"". ,.""

V - comprar. vender, alienar. Fiipotecar, onerar, gravar, compromlssar, doar, alugar e

dar e receber em comodato bens imóveis com aprovaç;:lo dos membros da Diretoria:

VI - elaborar e aprovar Diretório. Regimentos. Regulamentos e Normas Internas:

VII - deliberar sobre assuntos de interesse sodal.

•

Capftulo IV - Da Competência Espedflca dos Membros da Dlretoria

•

Artigo 58. Compete à Diretora Presidente:

I - cumprir e fazer ciJmprir o Estatuto Associativo;

II - cuidar da administraç;:lo geral da ASSOCIAÇÃO;

111- nomear e destituir "ad nutum" o (a) Coordenador (a) da Filiai;

IV - convocar e presidir a Assembleia Geral e reunião da Diretorla:

V - representar a ASSOCIAÇÃO ativa e passivamente. em luízo e fora dele. perante

órgãos públicos. administrativos e particulares e, em geral, nas suas relacões com

terceiros:

VI • abrir. movimentar e encerrar contas bancárias da ASSOCIAÇÃO e de suas Filiais

em conlunto ou separadamente de qualquer membro da Diretoria:

VII • constituir procuradores. advogados. conferindo-Ihes os poderes que julgar

necessários, inclusive especiais, de transigir, confessar, desistir. firmar

compromissos, prestar declarações e informações, receber, dar quitações e

substabelecer;

VlII- admitir e demitir empregados:

VIX • autorizar despesas.
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Artigo 59. Compete à Diretora Vlce-Presidente:

I - substituir a Diretora Presidente em suas ausências ou impedimentos;

II • auxiliar a Diretora Presidente no desempenho de suas funções;

III - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias da ASSOCIAÇÃO e de suas Filiais

em conjunto ou separadamente com qualquer membro da Diretoria:

IV - representar a. ASSOCIAÇÃO por delegação da Diretora Presidente no ato de

assinatura de Escrituras. Contratos e Instrumentos Jurídicos;

V - exercer as funções que lhe forem designadas pela Diretora Presidente:

VI - admitir e demitir empregados.•

"

• Artígo 60. Compete à Diretora Secretária:

I - fazer o expediente da correspondência epistolar, avisos, circulares e lavrar as atas

das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria: "

II - cuidar do Livro ou Fichas e Listagem de Rellistro de Associados:

III - manter em ordem todos os servicos próprios e peculiares�a secretaria:

IV - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias da ASSOCIAÇÃO e de suas Filiais

em conlunto ou separadamente com qualquer membro da Diretoria;

V. exercer as funções que lhe forem designadas pela Diretora Presidente.

• Artigo 61. Compete à Diretora Tesoureira: .

I - gerir as financas sociais e cuidar da admlnlstracão da ASSOCIAÇÃO sob a

coordenação e orientação da Diretora Presidente;

II - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias da ASSOCIAÇÃO e de suas Filiais

em conjunto ou separadamente com qualquer membro da Diretoria:

III - representar a ASSOCIA�O porClelegação da Diretora Presidente no ato de

assinatura de Escrituras. Contratos e Instrumentos Jurídicos;

IV - representar a ASSOCIAÇÃO em Juizo e fora dele, perante órgãos públicos,

administrativos e particulares e, em geral nas suas relaCÕes com terceiros:

V • supervisionar as financas e acompanhar a contabilidade das Filiais;

VI- admitir e demitir empregados.

VII - exercer as funções que lhe forem designadas pela Diretora Presidente.

•

capitulo v - Das Reuniões d. OImorio

•

Artigo 62. A Diretorla se reúne ordinariamente a cada três meses e sempre que

convocada pela Diretora Presidente ou pela Diretora Vlce-Presidente quando do

exeróclo da presidência.

úpftuJo VI- Das DIsposições 6el'llls

Artigo 63. E' expressamente vedado aos membros da Diretorla prestar aval ou fiança

em nome da ASSOCIAÇÃO a favor de terceiros.
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TfrulO XII- DO CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONOMICOS E flSCAlS (CAEf)

capítulo 1. Do Conselho para Assuntos Econ6mkos e Fiscais (CAEF)

Artigo 64. O Conselho para Assuntos Económicos e Fiscais lCAEF) é constituído por

3(trêsl associadas. eleitas pela Assembleia Geral.

Artigo 65. Por decisão da Assembleia Geral. o Conselho para Assuntos Económicos e

Rscais (CAEF) pode ter membros suplentes em número igual aos membros titulares.

•

Clpitulo II - Do Mandato do Conselho �... Assuntos Econômicot e Fbals (CAEF)

"
Artigo 66. O mandato dos membros do Conselho para Assuntos Económicos e Fiscais

(CAEF) é de 3 (três) anos, permitida a reeleicão. '\

C.pítulo 111- Do Pr-skfente� Do Sacret'rfo do Conselho pi'" Assuntos Econ6mlcos e FISClls (CAEF)

•
Artigo 67. Entre os membros do Conselho para Assuntos Económicos e Fiscais (CAEFl

a ASsembleia Geral elege seu Presidente e seu Secretário.

CApitulo IV - Das Reuni6n do Conselho 1M" Assuntos Económicos e Fisafs (CAEF)
•

Artigo 68. O Conselho para Assuntos Económicos e Fiscais (CAEF) se reúne, sempre

Que convocado por seu �resid.ente e � pela Diretora Presidente.

Capitulo V - Da Assessoria ao Conselho par-. Assuntos Econ6mkos. Flsals (CAEf)

Artigo 69. Para o exercido de suas funções, o Conselho para Assuntos Económicos e

Fiscais (CAEF) pode ser assessorado por técnicos. peritos e profissionais qualificados.

desde Que autorizado pela Assembleia Geral ou pela Diretoria.

Capitulo VI- Di! Competência do Conselho para Assuntos Econ6m1cos e fiscais (CAEf)

ArtIgo 70. Compete ao Conselho para Assuntos Econômlcos e Rscals (CAEF!:

I - analisar e dar parecer à Assembleia Geral sobre o Balanco Patrimonial e demais

Demonstrações Contábeis e Financeiras:

• II - dar parecer à Assembleia Geral e à Diretoria, Quando solicitado ou Quando julgue

oportuno e neçessário. sobre assuntos económicos, financeiros. administrativos,

patrimoniais, contábeis e jurídicos:

III - dar parecer sobre Plano de Carreira e Salários:

IV. analisar e dar parecer sobre o Relatório de Atividades:

V. analisar e dar parecer sobre o Plano de Atendimentos e de Atividades:

VI - aprovar o Plano de Contas Contábil sugerido e elaborado pelo Contador e ou \{JD

Técnico em Contabilidade:

VII- dar parecer sobre a publicidade anual e sugerir meio eficaz de divulgação do �
Relatório de Atividades. das Demonstrações Contábeis. das Certidões Negativas de

Débitos para com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de . �
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VlII- opinar sobre os Relatórios de Desempenho Financeiro e Contábil e sobre as

Operacões Patrimoniais realizadas;

IX - zelar para que sejam devidamente conservados em arquivos organizados os

documentos contábeis. fiscais e patrimoniais da ASSOCIAÇÃO.

TlruLOXIII-DA FILIAL �I
IOIpltulo 1- O. Filial

"

• Artigo 71. Por FILIAL entende.se a unidade administrativa da ASSOCIAÇÃO vinculada

a sede ou de forma autónoma. sob a direção de um (a) Coordenador lal que pode

ou não ser integrante do quadro associativo. nomeado la) Hod nutumH ou

contratado pela Diretora Presidente. ouvido os membros da Diretoria.

'\

� 1". A Diretora Presidente poderá nomear um Tesoureiro. ouvido os membros da

Diretorla para auxiliar o {a) Coordenador (a) no exerdcio de suas funcões.

•
� Z". A FILIAL terá a coordenacão. a supervisão e a orientacão da Diretoria. podendo

ter denominação fantasia e se rege pelo presente Estatuto Associativo.

C.pítulo II • Da Competind. Espedfica do Coonflmador'" FiII.1 •

Artigo 7Z. Compete ao (àl Coordenador la) da Filial:

I. cumprir e fazer cumprir � Estatuto A}sociativo e as determinações da Diretoria:

II • representar a Filial. 'ativa e passivamente. em juIzo e fora dele, perante órgãos

públicos. administrativos e particulares e, em geral nas suas relações com terceiros;

III • constituir procuradores. advogados no âmbito da Filial. conferindo-Ihes os

poderes que julgar necessários. Induslve especiais, de transigir, confessar, desistir,

firmar compromissos, prestar dedarações, receber, dar quitações e substabelecer,

mediante prévia autorização escrita da Diretora Presidente;

IV. dirigir a execução dos programas e atividades sociais;

V. abrir. movimentar e encerrar contas bancárias em conjunto ou separadamente

da Diretora Presidente ou da Dlretora Tesoureira;

VI • autorizar despesas ordinárias:

VIII - a.dmitlr �d�mitir empregados.
---------

• Capftulo U - Da Competênd8 Especffiu do Tesourelro.da Filial

Artigo 73. Compete ao Tesoureiro (aI da Filiai:

I • gerir as finanças sociais e cuidar da administração da Filial sob a coordenacão e

orientação do Coordenador da Filiai;

11- receber e pagar contas e despesas autorizadas pelo Coordenador da Filial; '"

" .iAIII - apresentar ao Coordenador da Rlial o Balancete Mensal elaborado pelo llV'IJ

Contabilista; �

IV - acompanhar os serviços de contabilidade.
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•

C.pitulo IU- Dos Membros Auxfliares das Filiais

Artigo 74. Quando a Diretoria julgar conveniente e oportuno, a Diretora Presidente

poderá nomear outros membros auxiliares. atribulndo.lhes a competência

necessária ao desempenho de suas funcões.

capitulo IV - Das Disposições Gerais

' .

•

Artigo 75. Sempre que houver abertura ou fechamento de Filial consta de ata da

Diretoria a relação de todas as unidades administrativas em atividades.

�I muLO xrv - DO PATRlMONIO ASSOOATIVO

Capftulo llnko. Do Patrimônio Associativo '\

•

Artigo 76. O Patrim6nio Associativo da ASSOCIAÇÃO é constiturdo por todos os

bens móveis e imóveis de sua propriedade e por todos aqueles que vier adquirir.

assim como por todos os legltimos direitos que possua ou venha a possuir.

TITULO xv- DOS RECURSOS ECONOMICO-FINANCElROS E DA APUCAçAO DO EVENTUAl

SUPERÁVIT

Artigo 77. Os recursos econômlco.financelros da ASSOCIAÇÃO são provenientes de:

I • receitas de anuidades. semestralidades. mensalidades, taxas. contribuicões

escolares e outras:

II - receitas de suas atividades educacionais e culturais:

III • rendimentos ou rendas de seus bens ou servicos;

IV - receitas de Convênios. Contratos, Parcerias Beneficentes. Educacionais.

Filantrópicas. Termos de Fomento e Termos de Colaboracão:

V - Auxllios e Subvenções dos Poderes Públicos;

VI - donativos de Pessoas Físicas:

_____VII �donativos deJ>essoas Jurrdicas Públicas ou Privadas. Nacionais ou Estrangeiras:

• VIII - receitas decorrentes de atividades meio;

IX - receitas de rendimentos de aplicacões financeiras;

X - receitas de alugueres;

XI - eventuais receitas. rendas ou rendimentos.

Cllpltulo 11- DiI ApftcaÇlo dos RecuROS Econ6mko-Flnancelros

Artigo 78. A totalidade dos recursos econõmico-financeiros, previstos no art. 77 é

integralmente aplicada na consecução de suas finalidades institucionais dentro do

Território Nacional.

Artigo 79. Para melhor atender seus obletivos Institucionais. a ASSOCIAÇÃO pode

aplicar valores financeiros em institui ões de educa
o;Ul:n'RQ ...ivIL DE l'E&lOA 16
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caráter religioso que tenham por objetivo promover e/ou defender e/ou amparar

e/ou proteger crianças. jovens. adultos e idosos, mediante a assinatura de

Contratos. Convênios Beneficentes, Parcerias, Termos de Fomento, Termos de

Colaboracão e outros Instrumentos legais.

C.pitulo 111- Dos Auxflios e Subvenç6es dos Poderes Públicos

Artigo 80. A ASSOCIAÇÃO aplica os eventuais Auxílios. Subvencões. Contribuições ou

qualquer tipo de recursos recebidos do Poder Público nas finalidades em que

estejam vinculados:

•

Artigo 81. Os recursos advindos do Poder Público são aplicados pela ASSOCIAÇÃO

em suas unidades de servicos. dentro do município de suà'Sede ou Filiais no âmbito

do Estado concessor.

CapftuJo rv - Da Apllcaçlo do Eventual SUperávtt

•
Artigo 82. A ASSOCIAÇÃO aplica o eventual NsuperóvitN, apurado em seus registros

contábeis, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

III TfrulD XVI. DAS GRATUIDADES

Capftulo 1- Dali Gratuidades
,

Artigo 83. A ASSOCIAÇÃO em sua ação de Assistência Social Educacional pode

conceder Gratuidades na prestacao de seus servicos educacionais. objetivando a

promocão de seus assistidos e destinatários. da coletividade e do bem comum.

Capftulo 11- Dil Concesslo de Gl1Ituidades

Artigo 84. A prática da concessão de Gratuidades pela ASSOCIAÇÃO é

fundamentada em Programas, Projetos e Servicos elaborados pela Dlretorla ao

atendimento das finalidades institucionais.

Artigo as:- As---g,:-3ti.iidadés em seus servicos de assistência educadonal e de

assistência e solidariedade soda I são concedidas pela ASSOCIAÇÃO, a critério de

normas estabelecidas pela Diretoria. de acordo com sua capacidade financeira,

mediante critérios de aferição da necessidade socioeconômica e financeira de seus

assistidos e destinatários. bem como por outros critérios que sejam importantes ao

atendimento de suas finalidades institucionais e da lei.

•

capitulo 111- Do Gerendamento das Grwtuldades

Artigo 86. A ASSOCIAÇÃO deve manter organizado o gerenciamento de suas

gratuidades. tendo estes benefícios de assistência educacional e solidariedade

social. devidamente controlado por Planilhas e Relatórios.
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Parágrafo único. O gerenciamento das gratuidades a serem concedidas pela

ASSOCIAÇÃO poderá ser acompanhado. assistido e assessorado por Assistente

Social e por outros profissionais qualificados.

mulO XVII- DO BAlANço PATRIMONiAl E DEMAIS DEMONSTRAÇOES CONTÁBElS

Capitulo I. Do Balanço Patrlmonial e Das Demais DemonstRçóes Conübels

•

Artigo 87. Anualmente, em 31 de dezembro é levantado e encerrado o Balanco

Patrimonial acompanhado das demais Demonstracões Contábeis exigidas em leI.

Artigo 88. A Diretoria deverá submeter à Assembleia Geral e ao Conselho para

Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEFl, após Parecer do Auditor Externo

Independente se auditado, o Balanco Patrimonial e as dl!mais Demonstracões

Contábeis exigidas por lei.

•
Parágrafo único. A Diretoria deverá apresentar à Assembleia Geral junto com as

Demonstracões Contábeis. o Relatório de suas Atividades. o Plano de Acão e de

Atendimento e o Balanco Social se elaborado.

CIIpftuto 11- o. Escrituraçio Cont6bd •

Artigo 89. A ASSOCIAÇÃO mantém a escrituracão de suas receitas. despesas.

ingressos. desembolsos.e mutacões ilutrimonlais em livros revestidos de todas as

formalidades legais que asseguram a sua exatidão e de acordo com as exigências

específicas de direito.

Capítulo 111- 0.5 Normas Contibeis

Artigo 90. Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas. despesas.

patrimoniais. gratuldades e o .superávit" ou .déficit do exercício fiscal". de forma

segregada em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de

Contabilidade (CFC).

-----1

•
Capítulo N - Das Notas ExplicatJvas

Artigo 91. As demonstracões contábeis da ASSOCIAÇÃO devem ser

complementadas por Notas Explicativas. as quais fazem parte integrante das

Demonstracões Contábeis. segundo as normas emanadas do Conselho Federal de

Contabilidade (CFC) e em cumprimento às normas legais.

capitulo v - Da Audttoria Externa Independente

Artigo 92. O 8alanco Patrimonial e as demais Demonstracões Contábeis podem ser �
auditados por Auditor Externo e Independente legalmente habilitado junto ao
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IJI TITuLO llVIlI- DA REfORMA DO ESTATUTO ASSOOATlVO III

I�
Artigo 93. O Estatuto Associativo pode ser reformado total ou parcialmente. em -1
qualquer época ou momento por sugestão da Diretoria e por dedsão da Assembleia

Geral. espedalmente convocada para tal finalidade. com a presenca e votos de 2/3

(dois terços) do número de suas assodadas.

CApítulo IÍnlco - Da Reforma do Esbtuto AssocIativo

,

Parágrafo único. O Estatuto Associativo pode também ser reformado total ou

parcialmente no tocante à administracão.
. -,

III TITuLO XIX - DA DISSOWçAO OU EXTINçAo DA A5SOCJAçAo III
C.pítulo 1- o. Dissoluçio ou Extinção da Assodaçlo

• Artigo 94. A dissolução ou extinção da ASSOCIAÇÃO só poderá ser deliberada pela

Assembleia Geral com sugestão da Diretoria. e aprovação de seus membros quando

a ASSOCLAÇÃO nao mais puder levar a efeito suas finalidades institucionais

expressas neste Estatuto Associativo.
•

Artigo 95. Para a dissolucã0 ou extinção da ASSOCLAÇÃO todas associadas sao

convocadas por escritá e Indivldual;"ente e ainda, por Edital de Convocacão
publicado em Jornal de Circulação.

capitulo II - Da Destlnaçio do Patrimônlo Sodal em caso de Dlssoluçlo ou Extlnçlo

-.

Artigo 96. No caso de dissolução ou extinção da ASSOCIAÇÃO, o remanescente de

seu patrimõnio associativo é destinado para uma entidade de direito privado. sem

fins econômicos e lucrativos, beneficente de caráter educadonal ou congênere e de

preferência constitufda pelas Religiosas Professas. Irmas Franciscanas Missionárias

do Coração Imaculado de Maria e na sua falta para unia entidade da Igreja Católica

Apostólica Romana, c.Qnf()rmeJor deliberado pela Assembleia Geral por sugestão da

Diretoria,

Capitulo III • Da Oestinaçio do Pabim6nio Social pari! uma Instttuiçlo PúbliCII

Artigo 97. Na falta de uma instituicão beneficente de assistência educacional.

congênere ou afim, o remanescente de seu patrimõnio associativo é destinado a

uma pessoa jurídica enquadrada no conceito de Organização da Sociedade Civil da

Igreja Católica Aaostólica Romana, que preencha os requisitos da Lei 13.019 de 31

de julho de 2.014 ou ainda, na sua falta para uma instituição pública. que contemple

as mesmas finalidades institucionais da ASSOCIAÇÃO.
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, .

TITULO XX - DA NAo REMUNERAçAO DOS CARGOS ESTATUTARIOS E NAO DISTRIBUlçAO DE

PARCELAS DO PATRlMONIO ASSOOATIVO

Capitulo Únko - Da Nao Remunerilção dos afias Estatutários

Artigo 98. Os membros da Diretoria e os membros do Conselho para Assuntos

Económicos e Fiscais (CAEFl exercem suas funcões e cargos. gratuitamente. sem

qualquer tipo de remuneracão. vantagens ou benefídos, por qualquer forma ou

título, em razão das competências, funcões ou atividades que lhes são atribuídas

neste Estatuto Assodativo.

' .

•

Parágrafo único. A ASSOCIAÇÃO não. distribui lucros. 'dividendos. bonificacões.

participacões ou parcelas de seu património, bem como vantagens ou benefícios. a

qualquer título ou pretexto. aos seus assoáados, instituidores ou benfeitores, aos

membros da Diretoria e do Conselho para Assuntos Económicos e Fiscais (CAEF).

•
III TITuLO XXI- DAS DISPOSlçOES GERAIS III

Clipituto 1- Da Interpretaçio do Estatuto Assodltivo e Dos Clisos omissos ou Duvidosos

•

Artigo 99. Os casos omissos ou duvidosos na interpretação deste Estatuto

Associativo são resolvidos pela Diretoria.
-,

Clipftulo 11- DI Entrada em vlaor do Estatuto Associativo

Artigo IDO. O presente Estatuto Associativo revoga as disposicões contrárias e

anteriores e entra em vigor na data de seu registro no cartório competente.

Amparo, SP, 27 de agosto de 2015.
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