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"AssoclAçAo

A

F°

ESPIRJTA NOVA ERA"

A associaçâo Esp fri/a Nova Era, reunindo-se em Assembl.éia Geral realizada
2° do
aos vinte dias do inês de dezembro do ano dois mil e sete, decide alterar o artigo
capftulo 1, e dar nova redacJo ao Estatuto SociaL

CAPITULO I

Pu Den ominaço, Sede e Fins

Art. 1° - A Associaçâo Espirita Nova Era, constitulda em nove de marco de hum mil e
novecentos e noventa e sete é uma associaçAo civil de direito privado, sern fins econômicos,
e duração por tempo indeterminado, corn sede no municipio de Pindorama, estado de São
Paulo, a Rua Tiradentes n° 147, bairro São Pedro, e fore na comarca de Catanduva, estado
de São Paulo.
, tern por finalidade promover a assistência
menores
e
adultos,
desenvolvendo atividade de educaçAo,
moral, material e espiritual a
sañde, esporte, lazer e trabalho, bern como atender criancas e adoiescentes em siluaçâo de
risco e vulnerabilidude social, na medida das disponibilidades da associação.

Art. 2° - A Associaçtw EspIrita Nova Era,

Art. 3 0 - No desenvolvimento de suas atividades, a Associaçüo Esp fri/a Nova Era,

observará os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e da eficiência e näo fará qualquer discriminação de origem, raga, sexo, cor,
idade e quaisquer outras fonnas de discriminaçao, prestando services gratuitos e
permanentes.
A Associacâo Espirita Nova Era, terá urn regimento intemo quo aprovado pela
Assembléia Geral, disciplinará o seu funcionamento..

Art. 4°

Art. 5' - A fim de cumprir suas finalidades, a associaçäo se organizará em tantas unidades

de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regeräo pelas
disposiçes estatutárias.
Pardgrafo (1lnico - Poderá também a associacâo Mar unidades de presto çâo de serviços
para a execução de atividades visando 'a sua auto-sustentaçâo, utilizando de todos os
meios .lIcitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos
objetivos institucionais.
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Dos Associwlos
Art. 6° - 0 quadro social da associaçâo compöem-se de cidadãos por livre escoiha,
maiores de 18 aflOS, os quais contribuirâo para o desenvolvimento comum dos objetivos da
associação.
Parágrafo Unico
E ilimitado o námero de assóciados, distinguidos nas seguintes
categorias (benfeitor, fImdador, contribuinte, honorário e outros).
-

Art 0 71 - Silo direitos dos associados, quites corn suas obrigaçôes sociais:
I - votar e ser votado para os cargos eletivos;
II— tomar parte nas Assembldias Gerais;
ifi - participar de atos solenes ou comemorativos;
IV - a qualquer tempo, por requerimento se desligar, a titulo de demissão;
Art. 8' - I - cumprir as disposiçoes estatutánas e regimentais;
II— acatar as determinaçöes da Diretoria
Ill - zelar pelo born nome da associação;
IV - realizar ativamente bens e serviços, e pagar a mensalidade;

Art. 9° - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamonte pelos encargos da
associação;
Art. 10' - Será aplicada a pena de exclusão ao associado que:
I - causar dano moral ou material a associação;
II— näo comparecer as reuniôes da associação corn regularidade;
III— servir-se da associaçâo para fins politicos, ou estranhos aos seus objetivos;
Parágrafo Unico - Da decisão do órgâo que decretar a exclusâo caberá sempre recurso a
assembléia geral.

CAPITULO HI
Da Adminisfração
Au. 11 - A associacão será administrada por:

I - Assembléia Geral
II— Diretoria
III— Conseiho Fiscal
Art. 12 - A Assernbléia Geral, órgâo soberano da vontacle social, constituir-se-à dos sócios
em pleno gozo de seus direitos estatutários.

a Assembléia Geral:

Art. 13 - Compete privativamente
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eleger Os administradores;
I
II— destituir administradores
III decidir sobre a dissoluçäo da associaçäo;
decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar
IV
bens patrimoniais;
aprovar o Regirnento interno;
V
aprovar as contas;
VI
VII alterar o estatuto;
-

-

-

-

Art. 14

-

A Assernbléia Geral, realizar-se-á ordinariarnente uma vez por ano para:
aprovar a proposta de programaçäo anual da associaçäo submetida pela
I
-

Diretoria;
II apreciar o relatório anual da Diretoria;
III— discutir e aprovar as contas e o balanço apreciados pelo Conseiho Fiscal;
-

Art. 15

-

A Assernbléia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando convocada:
I - pela Diretoria;
Ii— pelo Conseiho Fiscal;
III por rquerimento de urn quinto dos associados quites corn as obrigaçöes
-

sociais;
Art. 16
A convocaço da Assembléia Geral serã feitapor meio de edital afixado na sede
da associação na sede da associação, publicaçäo na imprensa local, por circulares ou outros
meios convenientes, corn antecedência minima de 30 (trinta) dias.
Paragrafo iJnico Qualquer Assembléia instalar-se-á em primefra convocaçüo corn a maioria dos sócios
inscritós ate a data du rnesnni, e em segunda convocacão corn qua iquer nümero de assodados.
-

Pardgrafo Segundo
Para as deliberaçöes a que se reJèrem a destituir Administradores e alterar o
presente Eslatuto, é ecigido o voto concorde de dois terços dos presentes a assembléia especialmente
convocada para esse Jim, ado podendo eta deliberar, emprimeira convocaçuIo, sern a rnaioria absoluta dos
aswdados, ou corn menos do urn terço ntis convocaçöes seguinles:
-

Art. 17
A diretoria será constituida por urn Presidente, urn Vice-Presidente, primeiro e
segundo Secretários, prirneiro e segundo Tesoureiros.
10

0 mandato da Diretoria seráde (02) dois anos, sendo permitida a reeleiçäo.
Em caso de va.cância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, ate o seu
término.
20

-

-

Compete a Diretoria:
I
elaborar prograrna anual de atividades e executa-lo;
II— elaborar e apresentar a Ass ei b16ia Geral, o relatóno anual;
III
entrosar-se corn instituiçôes páblicas e privadas para rnütuacolaboração
em atividades de interesse cornum;
IV
con tratar e demitir funcionaris

Art. 18

-

-
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-
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Art. 19

-

A Diretoria reunir-se-á no minima, 1 (uma) vez por mês.

Art. 20 - Compete ao Presidente:

I - represenitar a associacäo ativa, passiva,, judicial e extra-j*udicialmente;
II— cumprir e fazer este estatuto e o regimento interno;
1111— presidir a Assembléia Geral;
IV - convocar e presidir as reuniöes da Diretoria.
Art. 2.1 - Compete ao Vice-Presidente:

I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;
II - assumir o mandato em caso de vacância ate seu término;
III— prestar de modo geral a sua colaboraçäo ao Presidente;
Art. 22 - Compete ao primeiro Secretário:

I - secretariar as reuniöes da Diretona e Assembléia Geral e redigir as
competentes atas;
II - publicir todas as noticias das atividades da entidade;
Art 23 - Compete ao segundo Secretário:

1— substituir o primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos;
II— assumir o mandato, em caso de vacância ate o seu término;
III— prestar, de modo geral, a sua colaboração ao primeiro Secretário;
Art. 24 - Compete ao Tesoureiro:

I - arrecadar e contabulizar as contribuiçOes dos associados, rendas, auxilios e
donativos em dinheiro ou em bens, mantendo a escrituraco, toda comprovada;
II— pagar as contas das despesas autorizadas pelo Presidente;
III - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
IV - apresentar o relatário financeiro para ser submetido a Assembléia Geral;
V - apresentar semestralmente o balancete ao Conseiho Fiscal;
VI - conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário e documentos
relativos a tesouraria, inclusive contas bancárias;
VII - manter, em estabelecimento de crédito, quantia necessária a manutenção
da programacào da associação;
Art. 25 Compete ao Segundo Tesoureiro:

I - substituir o primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos;
II - ass urnir o man dato, em caso de vacãncia ate o sell térrnino;
III. - prestar de modo geral a sua colaboraçao ao primeiro TesQ.ireiro;
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0 Conseiho Fiscal será composto por 03 (trez) membros, e seus respectivos
Art. 26
supientes, eleitos pela Assembléia Geral.
Inciso Primeiro - 0 mandato do Conseiho Fiscal será coincidenie corn o mandato da
Dire toria.
Inciso Segundo Em caso de vacáncia, a mandato será assumido pelo respectivo suplente,
ale o sen tCrmino.
Art. 27 - Compete ao Gonseliw Fiscal:

I - examinar Os livros de escrituracäo da entidade;
II

examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a

respeito;
Ill - apreciar os balancos e inventários que acompanham o relatório anual da
Diretoria;
IV - opinar sobre a aquisição e alienaçäo de bens, por parte da associaçâo;
Pardgnfo Unico - 0 Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariarnente acada 06(seis.) meses.
e extraordinariamente sempre que necessário.

Art. 28 - Nâo percebem seus diretores, conseiheiros, sócios, irstituidores, benfeitores, ou
equivalentes, remuneração, vantagens ou beneficios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou tItulo, em razão das competências, funcöes ou atividades que ihes sejam
atribuldas pelos respectivos atos constitutivos.

Do Patrimônio

Art, 29 - 0 patrirnônio da associaçäo será constituido de hens., imóveis, móveis, velculos e
semoventes, açôes, apélices de divida püblica contribuicOes dos associados, auxilios e
donativos em dinheiro.
Art, 30 - A associaçio aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional
integralmente no território nacional e na manutençâo e no desenvolvimento de SBUS
ojetivos.
Parágrafo i]nico -. Os recursos advindos dos poderes pãbiicos deveräo ser aplicados
den tro do municipio c/c sua sede, on, no caso de haver unidades prestadoras de serviços a
cia vinculada, no árnbito do Estado concessor;

Art. 31 - A associação no distribuirá resuitados; dividendos, bonificaçOes, participaçôes
ou parcela do seu patrirnônio sob nenhurna forma.
Art. 32 - A associaco aplicará as subvençöes e doaçes iecebidas nas finah4ades a que
estejam vinculadas.
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Art. 33
Em caso de di'ssolução ou extinço, destma o eventual patrimônio remanescente
a associação congénere, dotada de personalidade jurIdica, corn sede e atividades
preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no municIpio de origern, e
registrada no Conseiho Nacional de Assembléia Social CNAS: inexistindo, a urna entidade
piliblica;
-

Art. 34
A associaçào não constituirá patrimônio exciusivo de urn grupo determinado de
indivIduos, familias, entidades de classe ou de sociedade corn caráter beneficente social,
-

CAPITULO V

Art. 35
A associação será dissolvida por decisâo da Assembléia Geral extraordinária,
especialmente convocada para esse fim, quando se tome impossIvel a continuacão de suas
atividades.
-

fl

Art. 36
0 presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer
tempo, em primeira convocaçäo, por decisão da maiona absoluta dos associados e nas
convocaçôes seguintes, corn urn terço dos presentes em Assembléia Geral, especialmente
convocada para esse firn, e entrará em vigor na data de seu registro em cartório.
-

Art. 37
cadaano.

0 exerciio social compreenderá o perIodo de 01 de J aneiro a 31 dezembro de

-

Art. 38
Os casos omissos no ,prente estatuto sero éoh o—pe fltrçtoria e
referenciadospela Asemb1iaGer1.
(
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