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ESTATUTO SOCIAL DO
CENTRO EDUCACIONAL E APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE

PINDORAMA - CEACAP
Leis 10.40612002 e 11.127, de 28 de lunho de 2005.

ARTIGO 1°- DENOMINACAO, SEDE, FINALIDADE E DURACAO
CENTRO EDUCACIONAL E APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE PINDORAMA— CEACAP, neste
estatuto designada simplesmente, como Associaçäo, fundada em data de 03/01/2004 corn na Rua Aizira

'Th

Tnda Martins, S/N, Conjunto Habitacional Italo Narciso Colombo, Pindorama, Estado de São Paulo, e urna
associaçäo de direito pnvado, constituida por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de carater
organizacional, fllantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sern cunho politico ou
partidário, corn a finalidade de atender a todas as crianças e adolescentes que a ela se dirigirem,
independente de classe social, nacionalidade, sexo, raga, cor ou crenca religiosa. /

ARTIGO 20. DAS FINALIDADES DA ASSOC1ACAO:

No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observará

Os

prinCipioS da legalidade,

impessoalidade moralidade publicidade economicidade e da eficincia corn as seguintes finalidades
I. Dar apolo as criancas e jovens carentes, que vivem em situacão de vulnerabilidade social e extrema
pobreza, através de programas assistenclais, preventivos e de promocâo hurnana, que se executarâo
mediante acOes formativas e educativas corn base na solidariedade e na justica,
II Promover a participaçao e organização do coletivo do CEACAP, na perspectiva da transformaçao da
reandade sociopolitico etica, econômica e ecologica para a construção de urna sociedade mais justa
lii Favorecer a formação humana assirn como o desenvolvimento das capacidades fisicas intelectuais
artisticas, culturais e ludicas
IV Prornover e acompanhar a aprendizagem escolar, como complemento da açao educativa formal,
V. Despertar no coletivo do CEACAP e na comunidade circundante, o interesse, responsabilidade e
compromisso em cuidar da natureza e do meio ambiente atraves da conscientizaçao e açöes praticas
VI Trabaihar em redes e parcenas corn outras instituicoes

Paragrafo Primeiro As atividades a serem desenvolvidas para alcançar as finalidades dos incisos deste
paragrafo, deveräo estar previstas em urn Piano Anual de Trabaiho elaborado pelo Projeto CEACAP
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Parágrafo Segundo: As atividades seräo desenvolvidas observando-se

Os

principios da legalidad

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

Parágrafo Terceiro: Para atender suas finalidades a entidade poderá organizar bazares, promover bingos
beneficentes, rifas e sorteios, etc, bern como, poderá celebrar convênios, receber subvençOes, doaçOes,
fazer aplicaçOes linanceiras que visem a rendimento do capital da entidade. Tudo corn a expressa
obediência

a legislaçäo pertinente, objetivando aumentar a receita, a qual será, inica e exclusivarnente,

direcionada para as finalidades sociais os quals a entidade se propOe.

Paragrafo Quarto: Os convênios e subvençäes poderäo seratravés de recursos oriundos do poder püblico
Municipal, Estadual e do Govemo Federal, lniciativas Privadas, ONGs e Orgaos ou Entidades
Internacionais. /

Paragrafo Quinto: Para cumprir suas linalidades sociais, a Associaçao se organizará em tantas unidades
quantas se fizerern necessárias, em todo o tenitório nacional, as quais funcionarão mediante delegação
expressa da matriz, e se regerão pelas disposicOes contidas neste estatuto.

ARTIGO 30 DOS COMPROMISSOS DA ASSOCIACAO /
A Associacao se dedicarâ as suas atividades através de seus administradores e associados, e adotará
práticas de gestao administrativa, suficientes a coibir a obtencao, de forma individual ou coletiva, de
beneficios ou vantagens hcitas ou ilicitas, de qualquer forma, em decorrência da part,cipacao nos
processos decisonos e suas rendas serão integralmente aphcadas em temtono nacional, na consecuçäo
e no desenvolvimento de seus objetivos soclais.

ARTIGO 4°-. DA ASSEMBLEIA GERAL /

A Assemblela Geral Deliberativa é a Orgao mâximo e soberano da Associaçao, e será constituida pelos
seus associados em pleno gozo de seus direitos. Reunir-se-ã na segunda quinzena de janeiro, para tomar
conhecimento das açöes da Diretoria Executiva e, extraordinariamente, quando devidamente convocada.
Constituirá em prirneira convocacao corn a maioria absoluta dos associados e, em segunda convocacao,
meia hora após a primeira, corn qualquer nUmero, deliberando pela maiona simples dos votos dos
presentes, salvo nos casos previsto neste estatuto, tendo as seguintes prerrogativas. '

I. Fiscalizar Os membros da Associaçao, na consecucao de seus objetivos;
II.Eleger e destituir as administradores;
2
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III.Deliberar sobre a previso orçamentária e a prestação de contas;
IV.Estabelecer o valor das mensalidades dos associados;
V. Deliberar quanto

a compra e venda de imóveis da Associação;

VI.Alterar, no todo ou em parte, o presente estatuto social;
VII.Deliberar quanto

a dissoluçâo da Associacão;

VIII.Decidir, em ültima instância, sobre todo e qualquer assunto de interesse social, bern como sobre os
casos ornissos no presente estatuto.

Parágrafo Primeiro: As assembleias gerais poderäo ser ordinàrias ou extraordinârias, e serão convocadas,
pelo Presidente ou por 1/5 dos associados, mediante edital fixado na sede social da

Associacão, corn antecedência minima de 10 (dez) dias de sua realização, onde constará: local, dia, mês,
ano, hora da prneira e segunda chamada, ordem do dia, e o nome de quem a convocou;

Paragrafo Segundo: Quando a assemblela geral for convocada pelos associados, deverá o Presidente
convocá-Ia no prazo de 3 (três) dias, contados da data entrega do requerimento, que deverá ser
encaminhado ao presidente atraves de notificação extrajudicial Se o Presidente näo convocar a
assernbleia, aqueles que deliberam por sua realizaçao, farão a convocação;

Paragrafo Terceiro: Seräo tomadas por escrutinio secreto as deliberaçOes que envolvarn eleiçOes da
diretoria e conselho fiscal e o julgamento dos atos da diretona quanto a aplicação de penalidades
ARTIGO 50 DOS ASSOCIADOS

Os associados serão divididos nas seguintes categorias:
I. Associados Fundadores: Os que ajudaram na fundaçäo da Associacao;
II Associados Benemeritos os que contribuem corn donativos e doacöes,
III.Associados Contribuintes: as pessoas fisicas ou juridicas que contribuern, rnensalmente, corn a
quantia fixada pela Assemblela Geral;

IV.Associados Beneficiados: os que recebem gratuitamente os beneficios alcancados pela entidade,
junto aos associados contnbuintes, orgãos publicos e pnvados,

ARTIGO 60 - DA ADMISSAO DO ASSOCIADO

Poderão fihiar-se somente pessoas maiores de 18 (dézoito) anos, ou rnaiores de 16 (dezesseis) e rnenores
de 18 (dezoito) legalmente autorizadas, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raga, cor ou
crença religiosa e, pa ra seu ingresso. a interessado deverá preencher ficha de inscricao na secretath
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a Diretoria Executiva e, uma vez aprovada, terâ seu nome, imediatamente,
lancado no livro de associados, corn indicacão de seu n(imero de matricula e categoria a qua[ pertence,

ir
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entidade, que a submeterâ

le

devendo o uiteressado:

I.Apresentar a cédula de identidade e, no caso de menor de dezoito anos, autorização dos pais ou de seu
responsável legal; /
II.Concordar corn o presente estatuto e Os princIpios nele definidos;
Ill. Ter idoneidade moral e reputacão ilibada;
IV. Caso seja "associado contribuinte", assumir o comprornisso de honrar pontualmente corn as
contribuiçOes associativas.

ARTIGO 7°- SAO DEVERES DOS ASSOCIADOS

I. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;
II.Respeitar e cumprir as decisOes da Assemblela Geral;
Ill. Zelar pelo born nome da Associacao;
IV.Defender o patrimônio e os interesses da Associação; V.Comparecer por ocasião das eleicOes;
VI.Votar por ocasião das eleiçoes;
VII.Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da Associacao, para que a Assernbleia Geral tome
providências.

Paragrafo tinico E dever do associado contnbuinte honrar pontualmente corn as contnbuicOes
associativas.

ARTIGO 8° - SÃO DIREITOS DOS ASSOCIADOS
São direitos dos associados quites corn suas obrigacUes soclais:

I. Votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria Executiva ou do Conseiho Fiscal, na forma prevista
neste estatuto;
II.Usufruir os beneficios oferecidos pela Associacao, na forma prevista neste estatuto;
III.Recorrer a Assembleia Geral contra qualquer ato da Diretoria ou do Conseiho Fiscal;

ARTIGO 9°-. DA DEMISSAO DO ASSOCIADO
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E direito do associado demitir-se do quadro social, quandojulgarnecessário, protocolando seu pedido junto \

a

Secretaria da Associacão, desde que não esteja em débito corn suas obrigaçöes associativas.

ARTIGO 10— DA EXCLUSAO DO ASSOCIADO

A perda da qualidade de associado serà determinada pela Diretona Executiva, sendo admissivel somente
havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito
da ampla defesa, quando licar comprovada a ocorréncia de: -

I. Violacäo do estatuto social;
IL Difarnação da Associação, de seus mernbros ou de seus associados;
III Atividades contrárias

n

as decisOes das assernbleias gerais:

IV. Desvio dos bons costumes;
V. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilicitos ou imorais;
VI. Falta de pagamento, por parte dos "associados contribuintes", de três parcelas consecutivas das
contribuiçöes associativas

Paragrafo Primeiro: Definida a justa causa, o associado será devidamente notificado dos fatos a ele
imputados atraves de notiflcacao extrajudicial para que apresente sua defesa previa no prazo de 20 (vinte)
dias a contar do recebimento da comunicaçao;

Parágrafo Segundo: Apôs o decurso do prazo descrito no parégrafo anterior, independentemente da
apresentaço de defesa, a representacäo será decidida em reuniäo extraordinária da Diretoria Executiva,
por maioria simples de votos dos diretores presentes;.

Parágrafo Terceiro: Aplicada a pena de exclusäo, caberá recurso, por parte do associado excluido,

a

Assembleia Geral, o qual devera, no prazo de 30 (tnnta) dias contados da decisão de sua exclusão, atraves
de notificaçäo extrajudicial, manifestar a intenção de ver a decisão da Diretoria Executiva ser objeto de
deliberacao, em (iltima instância, por parte da Assembleia Geral;

Parágrafo Quarto: Uma vez exciuldo, qualquerque seja o motivo, nao terâ o associado o direito de pleitear
indenizacao ou compensaçäo de qualquer natureza, seja a que titulo for;

Paragrafo Quinto: 0 associado excluido por falta de pagamento, poderá ser readmitido, mediante o
pagamento de seu débito junto

a tesouraria da Associaçao.

ARTIGO 11— DA APLICACAO DAS PENAS

On
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As penas serão aplicadas pela Diretoria Executiva e poderão constituir-se em:
I.Advertência por escrito;
II.Suspensäo de 30 (ttinta) dias ate 01 (urn) ano;
Ill Eliminação do quadro social.

ARTIGO 12 - DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA INSTITUIcAO
São ôrgaos da Associação: L Diretoria Executiva;
II. Conseiho Fiscal.

n

ARTIGO 13 - DA DIRETORIA EXECUTIVA
A Diretoria Executiva da Associaçao será constituida por 06 (seis) membros, os quais ocuparão os cargos
de: Presidente, Vice-Presidente, 1 0 e 20 Secretârios, 1 0 e 20 Tesoureiros. A Diretoria reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, quando convocada pelo presidente ou pela
maioria de seus membros.

ARTIGO 14-COMPETE A DIRETORIA EXECUTIVAI. Dirigir a Associacão, de acordo corn o presente estatuto, e administrar o patrirnônio social'
II Cumpnr e fazer cumpnr o presente estatuto e as decisOes da Assernbleia Geral,
III Promover e incentivar a cnação de comissOes corn a funçao de desenvolver cursos profissionalizantes
e atividades culturais,
IV. Representar e defender os interesses de seus associados;
V Elaborar o orcamento anual,
VI Apresentar a Assernbleia Geral, na reunião anual, o relatono de sua gestao e prestar contas referentes
ao exercicio anterior; /

VII.Admitir pedido inscrição de associados;
VIII.Acatar pedido de demissão voluntâria de associados.

Parágrafo ünico: As decisães da diretoria deverão ser tomadas por maioria de votos, devendo estar
presentes na reunião, a maiona absoluta de seus membros, cabendo ao Presidente, em caso de empate,
o voto de qualidade.
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ARTIGO 15- COMPETE AO PRESIDENTE -

I. Representar a Associaçäo ativa e passivamente, perante

Os

órgäos pCibticos, judiciais e extrajudiciais,

inclusive em juizo ou fora dele, podendo delegar poderes e constituir procuradores e advogados para o fim
que julgar necessário;
II. Convocar e presidir as reunlOes da Diretoria Executiva;
Ill. Convocar e presidir as Assemblelas Ordinárias e Extraordinarias;
IV.Juntamente corn o tesoureiro, abrir e manter contas bancárias, assinar cheques e documentos bancários
e contábeis;
V. Organizar relatOrio contendo o balanço do exerciclo financeiro e os principals eventos do ano anterior,
apresentando-o

a Assemblela Geral Ordinâria;

VI.Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus vencimentos, podendo Iicenciá-Ios,
suspendê-Ios ou demiti-los;
VII.Criar departamentos patrimonials, culturais, socials, de saüde e outros que julgar necessários ao
cumprimento das finalidades soclais, nomeando e destituindo os respectivos responsáveis.

Parágrafo (Jnico - Compete ao Vice-Presidente, substituir legalmente o Presidente, em suas faltas e
impedimentos, assumindo a cargo em caso de vacância.

ARTIGO 16- COMPETE AO 10 SECRETARIO

I. Redigir e manter, em dia, transcriçâo das atas das Assembleias Gerais e das reuniOes da Diretoria
Executiva;
11. Redigir a correspondência da Associação;
III. Manter e ter sob sua guarda a arquivo da Associaçao;
IV. Dirigir e supervisionar todo a trabalho da Secretariat.

Paragrafo Unico; Compete ao 20 Secretário, substituir o 1 0 Secretário, em suas faltas e impedimentos,
assumindo o cargo em caso de vacància.

ARTIGO 17 COMPETE AO 10 TESOUREIRO

I. Manter, em estabelecimentos bancários, juntamente corn o presidente, Os valores da Associação,
podendo aplicá-Ios, ouvida a Diretoria Executiva;
II.Assinar, em conjunto corn o Presidente, os cheques e demais documentos bancários e contábeis;
III Efetuar Os pagamentos autonzados e recebimentos devidos a Associaçao
IV Supervistonar o trabaiho da tesouraria e da contabilidade
7
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V Apresentar ao Conseiho Fiscal os balancetes semestrais e o balanço ariE

VI. Elaborar, anualmente, a relaçâo dos bens da Associaçao, apresentando-a, quando solicitado,

a

Assembleia Geral. /

Parágrafo Unico: Compete ao 20 Tesoureiro, substituir ol° Tesoureiro, em suas faltas e impedimentos,
assumindo o cargo em caso de vacáncia.

ARTIGO 18- DO CONSELHO FISCAL

o Conselho Fiscal, que será composto por três membros, e tern por objetivo, indelegável, fiscalizar e dar
parecer sobre todos os atos da Diretorta Executiva da Associação, corn as seguintes atnbuiçUes,
I. Examinar os livros de escturação da Associação;
II. Opinar e dar pareceres sobre balanços e relatôrios linanceiro e contábil, submetendo-os a Assembleia
Geral Ordinária ou Extraordinária;
III. Requisitar ao 1 0 Tesoureiro, a qualquer tempo, a documentação comprobatOria das operacOes
econOmico-financeiras realizadas pela Associaçao;
IV.Acompanhar o trabalho de eventijais auditores extemos independentes;
V.Convocar Extraordinariamente a Assembleia Geral

Parágrafo Unico: 0 Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma vez por ano, na segunda quinzena
de janeiro, em sua maioria absoluta, e extraordinaamente, sempre que convocado pelo Presidente da
Associaçáo, ou pela rnaioiia simples de seus membros.

ARTIGO 19- DO MANDATO
As eleiçOes para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal realizar-se-go, conjuntarnente, de 04 (quatro) em
04 (quatro) anos por chapa cornpleta de candidatos apresentada a Assembleia Gera[, podendo seus
membros ser reeleitos.

ARTIGO 20- DA PERDA DO MANDATO
A perda da qualidade de membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, será determinada pela
Assembleia Geral, sendo admissivel somente havendo justa causa, assirn reconhecida em procedimento
disciplinar, quando ficar comprovado:

I. Malversaçao ou dilapidaçao do patrimânio social; II. Grave vioIaäo deste estatuto;
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Ill. Abandono do cargo, assim considerada a ausência nao justificada em 03 (ties) reuniOes ordinárias

:

si"
V

consecutivas, sem expressa cornunicaco dos rnovos da auséncia, a secretaria da Associaçao;
IV.Aceitaço de cargo ou funcäo incompativel corn o exercicio do cargo que exerce na Associacao;
V.Conduta duvidosa.

Parágrafo Primeiro: Definida a justa causa, o diretor ou consetheiro será comunicado, através de
notiflcacao extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa prévia a Diretoria
Executiva, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebirnento da comunicacão;

Paragrafo Segundo: ApOs o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independenternente da
apresentaçäo de defesa, a representaçäo será submetida a Assembteia Geral Extraordinária, devidarnente
convocada para esse fim, composta de associados contribuintes em dia corn suas obrigaçôes soclais, nao
podendo eta deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois tercos) dos presentes, sendo em primeira chamada,
corn a maloria absoluta dos associados e em segunda àhamada, uma hora apôs a primeira, corn quatquer
nümero de associados, onde será garantido o amplo direito de defesa.

ARTIGO 21 - DA RENCINCIA
o pedido de renóncia se dará por escrito, devendo ser protocolado na secretaria da Associação, a qual, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado da data do protocolo, o submetera a dehberaçao da
Assembieia Gerai;

Paragrafo Primeiro: Ocorrendo renUncia coletiva da Diretoria e Conseiho Fiscal, o Presidente renunciante,
qualquer membro da Diretona Executiva ou em ultimo caso qualquer dos associados poderã convocar a
Assembleia Geral Extraordinana que elegera uma comissão provisoria cornposta por 05 (cinco) membros
que adrninistrara a entidade e fara reahzar novas eteicôes, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de reaiização da referida assernbleia. Os diretores e conselheiros eleitos, nestas
condicoes, complernentarao o mandato dos renunciantes...

ARTIGO 22. DA REMUNERAQAO
Os rnernbros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal nao perceberâo nenhum tipo de remuneraçâo,
de quatquer espécie ou natureza, pelas avidades exercidas na Associacao.

ARTIGO 23— DA RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS
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Os associados, mesmo que investidos na condicao de membros da diretoria executiva e conseiho fisca
nao respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos e obrigaçoes sociais da Associação. /

ARTIGO 24 . DO PATRIMONIO SOCIAL

o patrimônio da Associaçäo será constituido e mantido por:
I. ContribuicOes mensais dos associados contribuintes;
IL DoaçOes, legados, bens, direitos e valores adquiridos, e suas possiveis rendas e, ainda, pela
arrecadaçäo dos valores obtidos através da realizaçao de festas e outros eventos, desde de que revertidos
totalmente em beneficio da associacao;
III. Aluguéis de irnôveis e juros de tItulos ou depOsitos.

ARTIGO25- DAVENDA

Os bens môveis e imóveis poderao ser alienados, mediante previa autorizacäo de Assembleia Geral
Extraordinâria, especialmente convocada para este fim, devendo o valor apurado ser integralmente
aplicado no desenvolvimento das atividades sociais ou no aumento do patnmônio social da Associaçäo

ARTIGO 26- DA REFORMA ESTATUTARIA

O presente estatuto social poderâ ser reforrnado no tocante

a administracào, no todo ou em parte, a

qualquer tempo por deliberacao da Assembleia Geral Extraordinana, especialmente convocada para este
fim composta de associados contnbuintes em dia corn suas obngaçOes soclais näo podendo ela dehberar
sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em prirneira charnada, corn a maioria absoluta
dos associados e em segunda chamada, uma hora apos a pnmeira, corn qualquer numero de associados

ARTIGO 27- DA DISSOLUçAO

A Associação poderé ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constatada a impossibilidade de sua
sobrevivência, face a imposstbihdade da manutenco de seus objetivos socials, ou desvirtuamento de suas
finalidades estatutanas ou, ainda, por caréncia de recursos financeiros e humanos, rnediante dehberaçao
de Assembleia Geral Extraordinana, especialmente convocada para este tim, cornposta de associados
contribuintes em dia corn suas obrigaçUes socials, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3
(dois terços) dos presentes sendo em pnmeira chamada corn a totalidade dos associados e em segunda
charnada uma hora apos a primeira corn a presença de, no minimo 1/3 (um terco) dos associados

WE
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Parágrafo ünico: Em caso de dissolucao social da Associacao, liquidado o passivo, os bens
remanescentes, serão destinados para outra entidade assistencial congênere, corn personalidade juridica
comprovada, sede e atividade preponderante nesta capital e devidarnente registrada nos Orgäos pUblicos
competentes.

ARTIGO 28 DO EXERCICJO SOCIAL

o exercIclo social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando seräo elaboradas as demonstraçOes
financeiras da entidade, de conformidade corn as disposices legals.

ARTIGO 29- DAS DISPOSICOES GERAIS

Th

'

A Associacao nao distribui lucros, bonificaçães ou vantagens a qualquer titulo, para dirigentes, associados
ou mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto, devendo suas rendas ser aplicadas, exelusivarnente,
no teffltôo nacional.

,

ARTIGO 30- DAS OMISSOES
Os casos omissos no presente Estatuto serão
AssembleiaGeral.

1

Diretoria Executiva, "ad referendum" da

/

Estado dePauIo, I 7de m'ao de 2017.
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