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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, FINAUDADE E Dli RACAO
CENTRO EDUCACIONAL E APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE PINDORAMA— CEAcAP, neste
estatuto designada, simplesmente, como Associação, fundada em data de 03/01/2004, corn na Rua Aizira
Trida Martins, S/N, Conjunto Habitacional Italo Narciso Colombo, Pindorarna, Estado de São Paulo,

e uma

associação de direito privado, constituida por tempo indeterminado, sem tins econômicos, de carâter
orgamzacional, fllantrôpico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho politico ou
partidário, corn a finalidade de atender a todas as crancas e adolescentes que a ela se dirigirem,
independente de classe social, nacionalidade, sexo, raga, car óu crenca religiosa. /

ARTIGO 2° DAS FINALIDADES DA ASSOCIACAO:
No desenvolvirnento de suas atividades, a Associaçao observará os pncipios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, corn as seguintes finalidades:

I Oar apoio

as crianças e jovens carentes, qua vivern em situaçao de vulnerabilidade social a extrema

pobreza, através de programas assistencials, preventivos a de promoção humana, qua se executaräo
mediante açOes formativas a educativas corn base na solidariedade e na justica;
ii Promover a participação e organização do coletivo do CEACAP, na perspectiva da transformaçâo da
realidade sociopolitico, ética, econâmica e ecológica para a construção de uma sociedade maisjusta;
Iii. Favorecer a formaçäo humana, assim coma a desenvolvimento das capacidades fisicas, intetectuals,
artisticas, culturais e lidicas. s
IV.Promover e acompanhar a aprendizagem escolar, corno complemento da açao educativa formal;
V. Despertar no coletivo do CEACAP a na comunidade circundante, a interesse, responsabilidade e
compromisso em cuidarda natureza e do meio ambiente, através da conscientizaçao e açöes práticas;
VI Irabaihar em redes e parcerias corn outras instituiçöes. /

Parâgrafo Primeiro: As atividades a serem desenvolvidas para alcançar as finalidades dos incisos deste
paragrafo, deveraO estar previstas em urn Piano Anual de Trabaiho elaborado palo Projeto CEACAP.
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Parágrafo Segundo: As atividades serâo desenvoMdas observando-se Os principios da legalidade,.

Gj

-

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficléncia.

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

a legislaçäo pertinente, objetivando aumentar a receita, a qua[ será, Onica e exciusivamente,

direcionada para as finalidades soclais os quais a entidade se propOe.

Paragrafo Quarto: Os convênios e subvençes poderao ser através de recursos oriundos do poder pübUco
Municipal, Estadual e do Govemo Federal, Iniciativas Privadas, ONGs e Orgaos ou Entidades
Intemacionais.

Parágrafo Quinto: Para cumprir suas finalidades socials, a Associaco se organizará em tantas unidades
quantas se fizerem necessárias, em todo o território nacional, as quals funcionaro mediante delegaçäo
expressa da matriz, e se regeräo pelas disposiçôes contidás neste estatuto.
ARTIGO 30 DOS COMPROMISSOS DA ASS0cIAcA0

A Associaçao se dedicará

as suas atividades através de seus administradores e associados, e adotará

práticas de gestao administrativa, suficientes a coibir a obtençao, de forma individual ou coletiva, de
beneilcios ou vantagens, licitas ou lilcitas, de qualquer forma, em decorréncia da participacão nos
processos decisórios, e suas rendäs serão integralmente aplicadas em tenitório nacional, na consecucão
e no desenvolvimento de seus objetivos socials.

ARTIG040 - DA ASSEMBLEIA GERAL /
A Assembleia Geral Deliberativa é o Orgao máximo a soberano da Associaçao, a será constituida pelos
seus associados em pleno gozo de seus direitos. Reunir-se-á na Segunda quinzena de janeiro, para tomar
conhecimento das açOes da Diretoria Executiva a, extraordinariamente, quando devidamente convocada.
Constituirá em primeira convocaçao corn a maioria absoluta dos associados e, em sag unda convocação,
meia hora após a primeira, corn qualquer nUrnero, deliberando pela maioria 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 a destituir os administradores;
2
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III.Deliberar sobre a previsão orçamentária e a prestação de contas;
IV.Estabelecer o valor das mensalidades dos associados;
V. Deliberar quanto A compra e venda de imóveis da Associaçao;
VI.Alterar, no todo ou em parte, o presente estatuto social;
Al. Deliberar quanto

a dissoluçao da Associação;

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

Parágrafo Primeiro: As assembleias gerais poderâo ser ordinárias ou extraordinárias, e serào convocadas,
pelo Presidente ou por 115 dos associados, mediante edital fixado na sede social da

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

Parãgrafo Segundo: Quando a assemblela geral for convocada pelos associados, deverá o Presidente
convocá-la no prazo de 3 (três) dias, contados da data entrega do requerimento, qua deverã ser
encaminhado ao presidente através de notiflcaçao extrajudicial. Se a Presidente näo convocar a
assembleia, aqueles que deliberam par sua realizaçáo, faràa a convocação; /

Parágrafo Terceiro: Seráo tomadas par escrutinio secreto as cleliberaçoes que envolvam eleiçOes da
diretoria e conselho fiscal e a julgamento dos atos da diretoria quanto

a aplicaçao dc. penalidades.

ARTIGO 50 DOS ASSOCIADOS
Os associados serão divididos rias seguintes categorias:

I. Associados Fundadores: as que ajudararn na fundacao da Associaçâo;
IL Associados Beneméritos: as que contribuem corn donativose doaçöes;
111 Associados Contribuintes: as pessoas fisicas ou juridicas que contribuem, mensalmente, corn a
quantia fixada pela Assembleia Geral;
IV. Associados Beneficiados: as que recebem gratuitamente as benefIcios alcancados pela entidade,
junta aos associados contribuintes, órgâos piblicos a privados;

ARTIGO 60 - DA ADMISSAO DO ASSOCIADO

Podero filiar-se sornente pessoas maiores de 18 (clezoito) anos, ou maiores de 16 (dezesseis) e ménores
de 18 (dezoito) legalmente autorizadas, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raga, cor ou
crença religiosa a, para seU ingresso, a interessado deverá preencher fiche de inscricao na secretari:
3
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entidade, que a submetera a Diretona Execuva e, uma vez aprovada, tera seu norne, imediatamente,
lancado no livro de associados, corn indicacão de seu nCimero de matricula e categoiia
devendo o interessado:

a qual pertence,

'

I.Apresentar a cédula de identidado e, no caso de menor de dezoito .anos, autonzação dos pals ou de seu
responsâvel legal; ,
II.Concordar corn o presente estatuto e Os principios nele definidos;
Ill. Ter idoneidade moral e reputação ilibada;
IV. Caso seja "associado contribuinte", assurnir o comprornisso do honrar pontualmente corn as
contribuiçOes associativas.

ARTIGO 70 SÃO DEVERES DOS ASSOCIADOS
I. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;
IL Respeitar e cumprir as decises da Assemblela Geral;
lii. Zelar palo born nome da Associacao; IV.Defender o patrimônio e os interesses da Associaçâo;
V.Comparecer por ocasiäo das eleiçOes;
VI Votar por ocasião das eleiçoes;
VII Den unciar qualquer irregularidade verificada dentro da Associaçao, para que a Assembleia Geral tome
providências.

Rarãgrafo Onico:.

E

dever do associado contribuinte honrar .pontualmente corn as contiibuiçoes

associativas,

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

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

ARTIGO 9°- DA DEMISSAO DO ASSOCIADO
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E direito do associado demitir-se do quadro social, quando julgar necessáno, protocolando seu pedido junto
A Secretaria da Associaço, desde qua no esteja em débito corn suas obrigacöes associativas. -'

ARTIGO 10- DA EXCLUSAO DO ASSOCIADO
A perda da qualidade de associado sera determinada pela Diretoria Executhia, sendoadmissivel somente
havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o diroito
da ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de:

I Violação do estatuto social;
IL Difamaço da Associaço, de seus membros ou de seus associados;
III Atividades contrárias

as decisOes das assemblelas gerais;

IV.Desvio dos bons costumes;
V. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilicitos ou irnorais;
VI. Falta de pagamento, por parte dos "associados contnbuintes", de três parcelas consecutivas das
contribuiçOes associativas.
Parágrafo Priméiro: Definida a justa causa, o. associado seré devidamente notificado dos fatos a ele
imputados, através de notiflcação extrajudicial, para qua apresentesua defesa prévia no prazo de 20 (vinte)
dias a contar do recebimento da comunicaçâo;

Parágrafo Segundo: ApOs o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da
apresentaçäo de defesa, a representaçäo seré decidida em reunião extraordinária. da Diretc,tia Executiva,
por maloria simples de votos dos diretores presentes;

Parágrafo Terceiro: Aplicada a pena de exclusão, cabera recurso, por parte do associado exciuldo,

a

Assembfeia Geral, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão de sua Gxclusäo, através
de notificaçao extrajudicial, manifestar a intençâo de var a decisäo .da Diretoria Executiva ser objeto de
deliberaçäo, em Ultima instância, por parte da Assembleia Geral;

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

Parágrafo Quinto: 0 associado excluldo por falta de pagamenta, poderá ser readmitido, mediante o
pagamento de seu débitojunto a tesouraria da Associação

ARTIGO 11— DA APLICAcAO DAS PENAS
5
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As penas serão aplicadas pela Diretoria Executiva e poderão constituir-se em:
I.Advert&cia por esrito;
II.Suspensão de 30 (tufts) dias ate oi (urn) ano;
ilL Elirninação do quadro social

ARTIGO 12 - DOS ORGAOS .ADMIN ISTRATIVOSDA INSTITUICAO
São órgãos da Associação:
I; Diretoria Executiva;
II. Conseiho Fiscal.

ARTIGO 13- DA DIRETORIAEXECUTIVA
A DiretoriaExecutiva da Associação serâconstituidá por 06 (seis) membros, osquais ocuparaoos cargos
de: Presidente, Vice-Presidente, 10 e 20 Secretários,

10 e

20 Tesoureiros. A Diretoria reunir-se-á,

ordinariamente uma vez por mês e, extraordinaruamente, quando convocacla palo presidente ou pela
maioriade seus membros

ARTIGO 14- COMPETE DIRETORIAEXECUTIVA
I Dirigira Associacao, de acordo corn o presente estatuto, a adrninistrar o patrirnOnio social.
II. Cumprir a fazer cumprir opresente estatuto a as decisôes da Assembleia Geral;
III.Promover e incentivar a criaçaô de comissOes corn a.funçao de desenvolver cursos profisslonalizantes
eatividades culturais;
IV.Representar e defender Os interesses de seus associados;,;
V.Elaborar oorçamento anual;
VI Apresentar a Assembleia Geral, na reuruião anual, o relatório de sua gestão a prestar conta,s :referentes
ao exercicio anterior;
VII. Admiflr pedido inscrição de associados;
VIII Acatar pedido de demissäo voluntária de associados.

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

.b
-

I. Representar a Associaçâo ativa e passivarnente, perante Os ôrgäos püblicos, judicials e extrajudiclais,
inclusive em juizo ou fora dele, podendo delegar poderes e constituir procuradores e advogados para 0 fim
que julgar necessârio;
IL Convocar e presidir as reunies da Diretoria Executiva;
Ill, Convocar e. presidir as Assembielas Ordinárias e Extrrdinárias;
IV.Juntamente corn o tesoureiro, abrir e manter contas bancârias, assinar cheques e documentos bancários
e contáb.eis;
V. Organizar relatório contendo 0 balanco do exemiclo tinanceiro e os principals eventos do ano anterior,
1
apresentando-o a Assemblela Geral Ordinéria;
VI.Contratar funcionários ou auxiliares especializados, tixando seus vencimentos, podendo Iicenciâ-Ios,
suspendê-los ou derniti-los;
VII Criar departamentos patrimonials, culturais, socials, de saüde e outros que juigar necessários ao
cumprimento das finalidades soclais, nomeando e destituindo os respectivos responsãveis.Parágrafo Cjnico - Compete ao Vice-Presidente, substituir legalmente o Presidente, em suas faitas e
impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância.

ARTIGO 16- COMPETE AO 10 SECRETARIO
I. Redigir e manter, em dia, transcrlçâo das atas das Assemblelas Gerais e das reuniôes da Diretorla
Executiva;
IL Red igir a correspondência da Associação;
III Manter a ter sob sua guarda o arquivo da Associaçao;
IV. Dirigir e supervisionar todo a trabaiho da Secretarla.

Parãgrafo Unico: Compete ao 2 1 Secretâo, substituir o 1 0 Secretàrio, em suas faiths e impedirnentos,
assumindo o cargo em caso de vacância.

ARTIGO 17- COMPETE AO 10 TESOUREIRO
I. Manter, em estabelecimentos bancárlos, juntamente corn o presidente, os valores da Associaçäo,
podendo aplicá-Ios, ouvida a Diretoria Executiva;
IL Assinar, em conjunto corn a Presidente, os cheques edernais documentos bancârios e contábeis;.:
Ill. Efetuar Os pagamentos autorizados e recebimentos devidos
IV. Supervisionar a trabalho da tesouraria eda contabilidade;
7
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V.Apresentar ao Conseiho Fiscal, os balancetes semestrais e 0 balariço anual;
VI. Elaborar, anualmente, a relação dos bens da Associaçao, apresentandoa, quando solicitado,
Assemblela GeraL /
Parágrafo Unico: Compete. ao 20 Tesoureiro, substituir 010 Tesoureiro, em suas fàltas e impedimentos,
assumindo o cargo em. caso de vacância.

ARTIGO 18 DO CONSELHO. FISCAL

11

o Conselho Fiscal, que será composto .por trés membros, e tern por objetivo, indelegavel, fiscalizar e dar
parecer sobre todos os atos da Diretoria Executiva da Associacão,. corn asseguintes atribuiçOes;..
I. Exarninar os !ivros de escrituraçao da.Associacao;
IL Opinar e dar pareceres sobre balanços e relatórios financeiroe contábil, submetendo-os a Assemblela
Geral Ordinária ou Extraordinária;
Ill. Requisitar ao 10 Tesoureiro, a qualquer tempo., a documentaç.ão cornprobatôria das operacöes
econôrnico-financeiras realizadas pela Associaçao;'
IV.Acompanhar o trabalho de eventuals .auditores extemoé independentes;.
V.Convocar Extraordinariamente a Assembleia Geral.

Parágrafo ünico: 0 Conselho Fiscal reunirse-á ordinariamente, uma vez por ano, na segunda quinzena
de janeiro, em sua maioa absoluta, e. extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidents da
Associaçào, ou pela maioria simples; de seus membros.

ARTIGO 19 DO MANDATO

As eleiçoes.para a Diretoria Executiva e Conseiho Fiscãlrealizar-se-âo, conj,untamente, de 04 (quati). em
04 (quatro) anos, por chapa completa de candidatos apresentada

a Assernbieia Geral, 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
Assemblela Geral, sendo admissivel sornente havendcjusta causa, assirn reconheáida em procedimento
disciplinar, quando ficar comprovado:

I Malversaçâo ou dilapidação.do patrimônio: social;
IL Grave violacao deste estatuto;
E1
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HI. Abandono do cargo, assim considerada a ausência nâo justificada em 03 (trés) reuniOes onJináas
consecutivas, sem expressa comunicaçao dos motivos da ausência,

a secretaria da Associaçäo;

IV.Aceitaco de cargo ou funcao incompativel corn o exercicio do cargo que exerce na Associaçao;
V.Conduta duvidosa.

Paragrafo Prlmeiro: Definida a justa causa,. a diretor ou conseiheiro será comunicado, através de
notiflcaçéo extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa previa

a

Diretoria

Executiva, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da comunicacäo;

Parágrafo Segundo: Após a decurso do prazo desciito no parágrafo anterior, independeritemente da
apresentaçäo de defesa, a representaçäo será submetida

a Assembleia Geral Extraordinária, devidamente

convocada para esse fim, composta.de associados contribuintes em. dia corn suas obrigaçaes socials, não
podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada,
corn a maloria absoluta dos associados e em segunda chamada, uma hors apOs a primeira, corn qualquer
ntmero de associados, onde será garantido o amplo direito de defesa.

ARTIGO 21 - DA RENONCIA

o pedido de renüncia se dará par escrito, devendo ser protocolado na secretana da Associacao, a qual, no
prazo maxima de 60 (sessenta) dias, contado da data do protocolo, o subrneterá a deliberaçäo da
Assembleia Geral;

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo renUncia coletiva da Diretoria e Conselho Fiscal, a Presidente renunciante,
qualquer membro da Diretoria ExecuHva au, em Ultimo caso, qualquer dos associados, poderá convocar a
Assemblela Geral Extraordináa, que elegera uma comissão provisóiia composta por 05 (cinco) membros,
que administrarâ a entidade e farâ .realizar novas eleiçöes, no prazo mâximo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de realizaçäo da referida assembleia. Os diretores e conseiheiros eleitos, nestas
condiçöes, complernentarão a mandato dos renunciantes,

ARTIGO 22- DA REMUNERACAO
Os membros da Diretoria Executiva e do Conselbo Fiscal nao perceberão nenhum tipo de remuneração,
de qualquer espécie ou natureza, pelas atividades exercidas na Associaçao.

ARTIGO 23— DA RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS

;4y
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nao respondem, nem mesmo subsidiariamerite, pelos encargos a obrigaçöes sociais da Associação.

ARTIGO 24- DO PATRIMONIO SOCIAL

o patnmônio da Associacao será constituido a mantido par:
I Contribuiçöes mensais dos associados contribuintes;
IL Doaçoes, legados, bans, direitos e valores adquiridos, e suas possiveis rendas a, ainda, pela
arrecadaçäo dos valores obtidos através da reaHzacäo de festas a outros eventos, desde de que revertidos
totalmente em beneflcio da associação;..
ilL Aluguéis de imóveis e juros detitulos ou depósitos.

ARTIGO 25- DA VENDA
Os bens mOves e imôveis poderao ser alienados, mediante prévia autorlzação de Assemblela Geral
Extraordinária, espedalmente convocada para oste fim, devendo o valor apurado ser integralmente
aplicado no desenvolvimento das atMdades socials ou no aurnento do patrimônio social da Associacäo.

ARTIGO 26- DA REFORMA ESTATUTARIA

O presente estatuto social poderé ser reformado no tocante

a

administraçao, no todo ou em parte, a

qualquer tempo, par deliberacao da Assembleia Geral.Extraordinária, especialmente convocada para este
tim, composta de associados contribuintes em dia corn suas obrigaçoes sociais, nao podendo ela deliberar
sem voto concorde de 2/3 (dais tercos) dos presentes, sendo em primeira chamada, corn a malaria absoluta
dos associados e em segunda chamada, uma hora após a primeira, corn qualquer nimero de associados.

ARTIGO 27- DA DISSOLUCAO
A Associaçao poderé ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constatada a impossibilidade de sua
sobrevivência, face a irnpossibilidade da manutençao de seus objetivos socials, ou desvirtuamento de suas
finalidades estatutárias ou, ainda, por carência de recursos financeiros a humanos, mediante deliberacão
de Assembleia Geral ExtraoTjinária, espacialmente convocada para este tim, composta de associados
contribuintes em dia corn suas obrigaçöes socials, nao podendo ala deliberar sem voto concorde de 213
(dais tercos) dos presentes, sendo em pdmeira chamada, corn a totalidade dos associados a em segunda
chamada, uma hora após a primeira, corn a presença de, no minimo, 113 (urn terço) dos associados,
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Parágrafo ünico: Em caso de dissoluçäo social da Associaggo i liquidado o passivo,

Os

bens

remanescentes, seräo destinados para outra entidade assistencial congénere, corn personalidade juridica
comprovada, sede e atividade preponderante nesta capital e devidarnente registrada nos Orgäos pUblicos
competentes. /

ARTIGO 28— DO EXERdCIO SOCIAL
O exercicia social temiinará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstraçoes
financeiras da entidade, de conformidade corn as disposicaes legais.

ARTIGO 29 - DAS DISPOS1cOES GERAIS'
A Associaçao não distribui lucros, bonificaçoes ou vantagens a qualquer titulo, para dirigentes, associados
ou mantenedoros, sob nenhuma forma

Cu

pretexto, devendo suas rendas ser aplicadas, exclusivarnente,

no território nacional. /

ARTIGO 30 - DAS OMISSOES
Os casos omissos no presente Estatuto serão,ç,esoMdospeJa Diretoria Executiva, ad referendum" da
Assemblela Geral.

Piarna, Estad
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