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ANEXO IV

ESTATUTO SOCIAL

CENTRO DE ACOLHIDA E CULTURA CASA 1

cApiTuro r - DENoMrNAeAo, SEDE, DURA9Ao E VALTDADE

Artigo 1o. O Centro de Acolhida e Cultura Casa 1, doravante denominada simplesmente
"Associafro", 6 uma associagSo sem fins ecpn6micos ou lucrativos, de natureza de direito privado,

com sede e foro na cidade e Estado de 56o Paulo, na Rua Condessa de S5o Joaquim, no 277,

Alto, Bela Vista, CEP 01320-000, regida por este Estatuto Social e pelas demais disposig6es legais

aplic5veis, sendo sua duragSo por tempo indeterminado.

Par5grafo 1o. Al6m da sede, a AssociagSo exerce atividades em outras duas unidades,

sendo uma delas localizada na cidade e Estado de S5o Paulo, na Rua Adoniran Barbosa,

no 151, Bela Vista, CEP 01318-020, e outra tamb6m localizada na cidade e Estado de S5o

Paulo, na Rua l-attiere, no 65, Bela Vista, CEP 01320-030.

Par6grafo 2o. Para o cumprimento de suas finalidades, a AssociagSo poder5 se

organizar em tantas outras unidades quantas forem necess5rias, podendo abrir e/ou

encerrar filiais e escrit6rios em qualquer parte do territ6rio nacional, mediante deliberagSo

da Assembleia Geral.

Artigo 2o. A AssociagSo tem por finalidade social promover a assist6ncia social, a

inclusSo cidadS e produtiva e os direitos humanos, por meio da orientagSo, do acolhimento e do

empoderamento da comunidade local, incluindo criangas e adolescentes, e, especialmente, da

populagSo da comunidade LGBT - L6sbicas, Gays, Bissexuais e Transg6neros ("LGBT+"), bem

como suas interseccionalidades, omo quest6es de raga/etnia, classe, g€nero, considerando ainda

os aspectos socio-familiares, econ6micos e de sa0de, a fim de promover a dignidade humana, a

diversidade de identidade de g6nero e de culturas baseadas em orientagSo afetiva e sexual.

Par5grafo Onico. Para a consecugSo de sua finalidade social, a AssociagSo poder5

desenvolver as seguintes atividades:

SP - 28670464v2lj{).-+8g04gr}
W{,}Q4HV+

Apoiar e desenvolver projetos, programas e/ou atividades assistenciais,

educacionais, culturais, de promog5o da sa0de e dos direitos humanos, para ,7ffi.r
p0blicos de diferentes faixas et6rias, incluindo criangas, adolescentes, adultos e (i,'- =:\
idosos, especialmente em relag5o aos direitos LGBT+, de forma continuada, \c.,- s)
permanente e planejada; \tUY
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d.

Proporcionar moradia tempordria, de forma gratuita, i populagSo LGBT+ em

situagSo de risco, observados os requisitos de admissSo previstos no

Regimento Interno da Associag5o;

Desenvolver programas gratuitos de apoio m6dico, odontol6gico, terap€uUco,
psicol6gico, juridico e social aos moradores;

Promorrer programas de capacitagSo profissional e autodesenvolvimento, por

meio de cursos de idiomas, prd-vestibular e oficinas diversas que sHo

oferecidos aos benefici5rios e visam i insergSo destes no mercado de trabalho;

Realizar atendimentos i populagSo em situagSo de rua por meio da distribuigSo

de doa@es recebidas pela Associag6o para este fim;

Desenvolver projetos de apoio i comunidade local por meio do oferecimento
de atividades culturais, esportivas e socioeducativas direcionadas, mas ndo

limitadas, a criangas e adolescentes entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos;

Promover o voluntariado;

Promover campanhas de mobilizagSo de recursos para o financiamento de
programas e projetos sociais pr6prios, em parceria, ou de terceiros;

Atuar junto aos poderes constituidos no Ambito federal, estadual e municipal,
visando aperfeigoar, implantar e assegurar a observ6ncia da legislagSo, de
projetos e politicas priblicas no campo de atua$o da Associag6o e, em

especial, dos direitos LGBT+;

Celebrar contratos, termos de fomento, termos de colaboragSo, acordos de

cooperafro e parcerias com entidades p[blicas ou privadas, nacionais ou

internacionais;

Promover a construgSo e reconstrugSo de vinculos, a valorizafro da
participagSo e do autodesenvolvimento dos moradores e o respeito is suas

tr{et6rias de vida;

Prestar servigos e consultoria a terceiros em atividades acad6micas, ag6es de
marketing, divulgagSo, publicidade, propaganda e em outros assuntos

relacionados i 6rea de atuagSo da Associag6o, com ou sem finalidade lucrativa;
e

m. Promover e desenvolver quaisquer outras atividades licitas para a

e.

t.

9.

h.

j.

t.

consecugSo

kSP - 2s943s67v4 €d

b.



do objeto social, desde que prwiamente aprovadas pelo Diretor Executivo.

Artigo 30. Para cumprimento de suas finalidades, a AssociagSo observar6 os princi5oios

da legalidade, impessoalidade, publicidade, economicidade e da eficiGncia, e n5o far6

distinEso alguma quanto i deficiGncia, raga, cor, g6nero, orientagSo sexual, identidade de

g6nero, condigSo social, orientagdo politica ou religiosa.

ParSgrafo 0nico. A consecugio das atividades previstas neste artigo configura-

se mediante a execugSo direta de projetos, programas e/ou planos de agSo ou

mediante a doaESo de recursos ffsicos, humanos e/ou financeiros a projetos e

programas desenvolvidos por organizag6es da sociedade civil e a 6rg5os do setor
ptiblico que atuam em Sreas afins.

Aftigo +o. A AssociagSo, For decisSo da Assembleia Geral, poder5 adotar Regimento

Interno e/ou ftxar politicas, padr6es, processos, diretrizes, manuais ou normas especificas

para disciplinar procedimentos administrativos e fi na nceiros.

CAPiTULO II - ASSOCIADOS

Aftigo 5o, O quadro associativo da Associafro serd composto da seguinte forma:

a. Associados Fundadores: pessoas frsicas presentes i Assembleia de

Constituig5o, signatdrias da Ata de ConstituigSo da AssociagSo.

Associados Efetivos: pessoas flsicas assim admitidas por decisSo da

Assembleia Geral.

Parigrafo 1o, Os associados, independentemente da categoria, n5o respondem

subsidi6ria nem solidariamente pelas obrigagOes e encargos assumidos pela

AssociagSo, salvo se agirem com excesso de mandato ou contra a lei.

Par5grafo 2o. Em caso de demissSo, o<clus5o ou falecimento, os associados n5o

ter5o direito a indenizag6es ou compensag6es de qualquer esp6cie ou natureza.

Artigo 60. E requisito para a admissSo de novos associados (i)ancordar com os termos

do presente Estatub Social; e (ii)ter seu pedido de Associag5o aprovado pela Assembleia

Geral.

Artigo 70. Os associados poder6o desligar-se da AssociagSo a qualquer tempo,
protocolando seu pedido de desligamento junto ao Diretor Executivo.
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Aftigo 80. S5o direitos de todos os associados:

a. Ter acesso ao teor integral deste Estatuto Social, do Regimento Interno, bem

como de outras eventuais polfticas internas da Associag6o;

b. Participar, com direito a voz e voto, das Assembleias Gerais;

c. Solicitar informagdes sobre os demonstrativos contdbeis e financeiros da

Associag6o; e

d. Requerer a convocaeSo de Assembleia Geral, obedecido o qu6rum previsto

no Artigo 23.

Artigo 9". S5o deveres de todos os associados:

a. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social, o Regimento Interno, as

decis6es da Assembleia Geral, bem como as demais politicas e normas

internas que venham a ser adotadas;

b. Zelar pelo fiel cumprimento das finalidades da AssociaESo, bem como pela

conservagSo do seu patrim6nio social e pela sua reputagdo;

c. Defender o patrim6nio e os interesses da AssociagSo;

d. Denunciar i Assembleia Geral ou ao Diretor Executivo qualquer irregularidade
verificada dentro da Associag5o;

e. Acatar as dedsdes dos 6rg5os de govemanga e gestSo da Associa$o
tomadas em respeito ao Estatuto Social e i lei;

f. Contribuir para a onsecugSo dos objetivos sociais da Associag6o; e

g. Comunicar ao Diretor Executivo, por escrito, sempre que houver mudanga de

domicllio, e- mail e/ou telefone.

Aftigo 10. Os associados estarSo sujeitos irs penalidades de advert6ncia, suspensSo ou

exclusSo por justa @usa, de acordo com a natureza da infragSo, por decisSo fundamentada

do Diretor Fxecutivo.

Afigo 11. Havendo justa causa, os associados poderSo ser excluidos, por decisSo

fundamentada do Diretor Executivo, em procedimento que assegure o direito a defesa, nas

k
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seguintes hip6teses:

Quando deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres; ou

Quando infringirem qualquer disposiESo estatutdria, regimental ou qualquer

decisio dos 5rg5os de governanga e gest5o que estejam em conson6ncia

com o Estatuto Social e com a lei; ou

c. Quando praticarem qualquer ato para beneficio pr6prio ou que implique

desabono ou descr6dito da AssociagSo ou de seus membros.

Parigrafo 0nio. O associado excluido poderS apresentar, no prazo de 15 (quinze)

dias contados da ciGncia da decisSo, recurso administrativo ao Diretor Executivo, que

se incumbir5 de convocar Assembleia Geral especificamente para decidir, em

instincia final, pela revisSo ou n5o da exclusSo do associadq nos termos deste

Estatuto Social.

cAPfTULo NI - PATRIMOTUO SOCIAL E DAs FOilTEs DE REcuRsos

Artigo 12. O patrimOnio da Associagio serd constituido de bens m6veis, im6veis, direitos
e recursos financeiros adquiridos, ou recebidos sob a forma de doagSo, legado, subvengSo,

auxilio, ou de qualquer outra forma licita, devendo ser administrado e utilizado apenas para

o estrito cumprimenb de suas finalidades sociais.

Artigo 13. Constituem fontes de recursos da AssociagSo:

Auxilic, contribuigdes, doag6es, legados, subvengdes e outros atos licitos da

liberalHade dos associados ou de terceiros;

Receitas da pr6pria AssociagSo que se originarem das atividades inerentes ao

seu objeto;

c. Receitas patrimoniais e financeiras; 
f.a2..All"r) Lld. Outras receitas, incluindo, mas n6o se limitando iquelas decorrentes da \o- :.1

prestag5o de seruigos e consultoria a terceiros, cujo resultado integral ser5, VIP
necssariamente, revertido i AssociagSo para a consecugSo de suas

finalidades sociais.

ParSgrafo 0nico. O Diretor Fxecutivo poderd rejeitar as doag6es, Iegados,

subveng6es ou auxilios que contenham encargos ou gravames de qualquer esp6cie,

a.

@

SP - 25943567Y8 4l
&



ou, ainda, que sejam contr6rios aos seus objetivos, i sua natureza ou i lei.

Artigo 14. Todo o patrim6nio e receitas da AssociagSo deverdo ser apurados

integralmente e reveftidos i manutengSo e desenvolvimento de suas finalidades sociais no

territ6rio nacional, sendo vedada a distribuigSo de qualquer parcela de seu patrimdnio ou

receita a qualquer titulo, entre os associados, instituidores, benfeitores, dirigentes,

conselheiros ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica, ressalvados os gastos despendidos

e bens necessSrios ao seu funcionamento administrativo.

Artigo 15. No cmo de dissolugSo da AssociagSo, o respectivo patrim6nio liquido seril

transferido a outra pessoa juridica sem fins econ6micos, dedicada i Assist6ncia Social,

preferencialmente com a mesma finalidade social da AssociagSo, a ser escolhida e aprovada

pela Assembleia Geral, que cumpra com os requisitos estabelecidos na Lei no 13.019, de 31

de julho de 2014, com suas posteriores alterag6es.

ParSgrafo 0nico. A instituigSo que receber o patrim6nio da Associag6o n6o poder6

distribuir lucros, dividendos, ou qualquer outra vantagem semelhante a seus

associados ou dirigentes.

cApfTULo rv - 6ncAos DE covERNANgA E GEsrAo

Aftigo 16. A governanga e gestdo da AssociagSo serSo qercidas pela Assembleia Geral,

pela Diretoria e pelo C,onselho Fiscal, quando instalado.

Par6grafio Onico. Os 6rg5os de governanga e gest6o da AssociagSo deverSo

desenvolver as atividades neces#rias para a consecugSo de suas finalidades sociais,

respeitando o Estatuto Social e as disposig6es legais.

Artigo 17. Em relagSo aos integrantes dos 6rg6os da AssociagEo, deve-se obseruar o

seguinte:

a. E vedada qualquer participag6o nos resultados econ6micos da Associagdo;

b. N5o poder6o receber quantias para pagamento de despesas pessoais, sendo, 6.T\
contudq permitido o adiantamento ou reembolso de despesas incorridas a I,; L\
seruigo da AssociagSo, inclusive com viagens, mediante prestag6o de contas; \o- J. Yel9

c. Ndo responderSo, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigag6es assumidas

pela AssociagEo em virtude de ato regular de governanga e gestSo,

respondendo naquela qualidade, por6m, civil e penalmente, por atos lesivos a

terceiros ou i pr6pria AssociaeSo, praticados com excesso de mandato, dolo

r
{
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ou culpa;

d. S5o pessoalmente responsdveis pelo n5o atendimento, nos termos legais,

regulamentares e estatut6rios, de seus deveres como gestores e aplicadores

do patdmOnio e receitas da AssociagSo, pela tempestiva prestaqSo de contas

de sua administragSo e pela sujeiSo da gestSo aos sistemas de controle

aplicdveis is associagdes.

Aftigo 18. Os 6rg5os de govemanga e gestSo da AssociagSo adotarSo prdticas de gest6o

necess6rias e suficientes para coibir a obtengSo, por qualquer um, de fomra individual ou

coletiva, de beneficic ou vantagens pessoais, em decorr6ncia da participagSo em processos

decis6rios.

sEgAo r - ASSEMBLETA GERAL

Artigo 19. A Assembleia Geral 6 6195o soberano de deliberag6o da Associa$o.

Artigo 20. Compete i Assembleia Gera!:

a. Discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse da AssociagSo;

Aprovar o ingresso de novos associados, bem como a criagSo de diferentes
classes de associados;

Eleger ou destituir o Diretor Executivo, o Diretor de Projetos, o Diretor

Financeiro e o Diretor Socioeducativo, bem como fixar o valor de suas

respectivas remunerag6es;

Aprovar as demonstrag6es contdbeis e o relat6rio de atividades elaborados
pela Diretoria referentes ao exercicio socialfindo;

Aprovar o plano de atividades e orgamentirio para o ano seguinte;

Discutir e deliberar sobre transaE6es patrimoniais relevantes extraordindrias,
tais como alienagSo ou constituigSo de 6nus sobre bens im6veis e 

"43\contratag6es de empr6stimos acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); l; iled
Decidir, em cardter definitivo, sobre a aplicagSo de penalidade de justa causa,

nos termos do Artigo 11 deste Estatuto;

Decidir sobre a dissolugSo, extingSo ou liquidagSo da AssociagSo, assim como

alq 
h

d.

e.

9.
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sobre a destinagSo do patrimdnio remanescente, respeitados os Artigo 15 e

37 deste Estatuto Social;

Alterar parcial ou totalmente o Estatuto Social, bem como o Regimento

Interno e eventuais outras politicas; e

Resolver os casos omissm neste Estatuto Social.

Artigo 21. A Assembleia Geral reunir-se-6 ordinariamente uma vez por ano e,

extraordinariamente, sempre que necess6rio, para a discussSo de assuntos que envolvam

os interesses da AssociagSo, convocada pelo Diretor Executivo.

Artigo 22. A Assembleia Geral serd convocada mediante prdvio e geral antincio, por

meio de edital encaminhado a todos os associados por e-mail, ou qualquer meio de
comunicagSo com aviso de recebimento, ou ainda por meio de edital afixado na sede da

AssociagSo com anteced6ncia mfnima de7 (sete) dias mencionando a ordem do dia, data,

hora e local em que serd realizada.

Parigrafio 10. O edital de convocagio poder6 ser dispensado caso todos os

associados comparegam i Assembleia Geral.

Par6grafo 20. A convocaE6o da Assembleia Geralcompete ao (i)Diretor Erecutivo,
ou (ii)a U5 (um quinto) dos associados, observados os requisitos previstos no caput
deste Aftigo e na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, com alterag6es
posteriores.

Artigo 23. A Assembleia Geral instalar-se-5 em primeira convocaSo com a presenga da

totalidade dos assoclados e, em segunda convocagSo, decorridos 30 (trinta) minutos, com
qualquer n0mero de associados presentes.

Aftigo 24. As decis6es da Assembleia Geral serdo tomadas pela maioria dos associados
presentes, sendo que, na hip6tese de empate, o Presidente da Mesa terd o voto de
qualidade.

Par6grafo 10, O Diretor Executivo dever6 presidir a Assembleia, bem como escolher
algu6m para secretaria-lo.

ParSgrafio 20. As deliberagdes da Assembleia Geral ser5o lavradas em atas,

assinadas pelos presentes e devidamente registradas.

ParSgrafo 30. Ser6 admitida a participagSo ndo presencial de associados que se

encontrarem no exterior, mediante voto por escrito enviado por e-mail, fax ou

d
&
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qualquer outro meio id6neo, bem como sua representagSo por procurador com
poderes especificos.

sEgAO rr - DTRETORH

Artigo 25. A AssociagSo ser5 dirigida por 1 (um) Diretor Executivo, 1 (um) Diretor de

Projetos, 1 (um) Dirctor Financeiro e 1 (um) Diretor Socioeducativo, os quais serSo eleitos
e destituidot a qualquer tempo, pela Assembleia Geral e ter6o mandato de 3 (tr6s) anos
contados da sua elelgSo, sendo permitida a reeleiSo.

ParSgrafo 10. Terminado o mandato, o Diretor Executivo, o Diretor de Projetos, o
Diretor Finarrceiro e o Diretor Socioeducativo permanecer5o em seus cargos at6 a
eleigSo e posse de um substituto ou reeleigEo, por pericdo n6o superior a 90
(noventa) dias.

ParSgrafo 20. No caso de vacinda permanente do Diretor Executivo, Diretor de
Projetos, Diretor Financeiro ou Diretor Socioeducativo, a Assembleia Geral reunir-se-
5 para eleger o seu sucessor, que permanecerd no cargo at6 o fim do mandato de
seu antecessor.

Attigo 26. O Diretor Executivo, o Diretor de Projetos, o Diretor Financeiro e o Diretor
Socioeducativo serSo respon#veis por cumprir e fazer cumprir o presente Estahrto Social,

o Regimento Interno, bem como eventuais outras politicas, assim como zelar para que, no
desenvolvimento de suas atividades, a Associageo observe a lei e os dispositivos e politicas

internas.

Attigo 27.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Cabe ao Diretor Executivo:

Props e dirigir i Assembleia Geral alteragdes a este Estatuto Social, ao
Regulamento Interno, bem como a eventuais outras politicas da AssociagSo;

Representar a AssociagSo ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

Convocar as Assembleias Gerais Ordindrias e bGraordindrias, quando
necess5rio;

Contratar empregados e/ou prestadores de servigos da AssociagSo;

Ercluir associado pr justa causa, nos termos do artigo 11 deste Estatuto

Social;

Administrar, supervisionar e coordenar as atividades da Associa$o, em
conjunto com os demais membros da Diretoria;

zd& 
P
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g. Firmar contratos, convEnios, termos de colaborag6o, termos de fomento,

acordos de cooperag5o, termos de parceria, termos de compromisso para

cooperagSo-t6cnica e/ou acordos de qualquer natureza;

h. Elaborar o relat6rio anual da administragdo;

i. Abrir e encerrar contas bancdrias, assinar contratos, requisitar e assinar

cheques, movimentar eletronicamente contas banc6rias e representar a

AssociagSo perante instituig6es fi nancei ras;

t. Receber os pedidos de desligamento de associados; e

k. Quaisquer outras atribuiE6es designadas pela Assembleia Geral.

Aftigo 28. Cabe ao Diretor de Projetos:

a. Auxiliar o Diretor Executivo na administragSo, supervisSo e coordenagSo das

atividades da Associa$o;

b. Auxiliar o Diretor Executivo na elaboragSo do relat6rio anual da

administragSo;

c. Elaborar pCIetos que visam ao cumprimento dos objetivos da Associafro,

bem como dirigi-los i deliberagSo da Assembleia Geral e coordenar a sua

execug6o da melhor forma possfvel;

d. Auxiliar o Diretor Socioeducativo no desenvolvimento e planejamento das

atividades socioeducativas promovidas pela AssociaESo; e

e. Quaisquer outras atribuig6es designadas pela Assembleia Geral.

Par5grafo 0nico. O Diretor ilecutivo, a seu exclusivo crit6rio, poder5 detegar, por

procurag5o com poderes especiais, suas fung6es ao Diretor de Projetos ou a

membros da equipe sob sua coordenagSo e ter6o prazo de validade m6ximo de 1

(um) ano. As procuragdes ad judicia outorgadas para fins de representag6o em
processos administrativos ou judiciais podem ter prazo indeterminado.

,6il}\
Aftigo 29. Cabe ao Diretor Financeiro: (1, il

\wo,.trV
a. Elaborar anualmente o relat6rio de atividades e as demonstraE6es contdbeis

da Associaq5o e submet6-los i revis5o do Conselho Fiscal e aprovag6o pela

Assembleia Geral;

b. Auxiliar o Diretor Executivo na administragSo do patrim6nio social,

W
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promovendo o bem geral da AssociagSo e dos seus moradores;

c. Auxiliar o Diretor Executivo na elaborag6o do relat6rio anual da

administragSo; e

d. Quaisquer outras atribuig6es designadas pela Assembleia Geral.

Aftigo 30. Cabe ao Diretor Socioeducativo:

a. Desenvolver e propor, anualmente, o planejamento das atividades

socioeducativas promovidas pela Associag5o, de acordo com a faixa et6ria do

prlblio a ser atendido;

b. Coordenar a equipe de voluntdrios envolvidos com os programas de

capacitagSo profissional, oficinas socioeducativas e aulas de idiomas

ofertados aos moradores e moradoras atendidos pela AssociagSo, bem como

aqueles destinados i comunidade local, incluindo criangs e adolescentes;

c. Orientar e supervisionar a condu$o das atividades socioeducativas

promovidas pela Associafro, de forma a garantir que estas estejam em

conson6ncia com as diretrizes e objetivos estabelecidos neste Estatuto Social,

bem como com aqueles definidos em outras pollticas internas; e

d. Quaisquer outras atribuiEdes designadas pela Assembleia Geral.

Artigo 31. O Diretor Executivo, Diretor de Projetos, o Diretor Financeiro e o Diretor

Socioeducativo poderSo ser remunerados, observados os requisitos da legislagSo tribukiria

aplicavel e a compet6ncia prevista no aft. 20,"c" deste Estatuto.

sEgAo ru - coNsELHo FrscAL

Artigo 32. O Conselho Fiscal, se e quando instalado, ser5 composto por 03 (tr6s)

membros eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de 02 (dois) anos.

ParSgrafo 10. Os membros do Conselho Fiscal n6o poderSo ser integrantes do
quadro associativo.

Par6grafo 2o. quaQuer associado tem o direito de pedir a instalagSo do Conselho

Fiscal em qualquer Assembleia Geral da AssociagSo, independentemente da mat6ria

constar na ordem do dia.

Artigo 33. Compete ao Conselho Fiscal:
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a. Examinar e opinar sobre os demonstrativos cont6beis, relat6rios de

desempenho financeiro e contdbil e sobre as operagdes patrimoniais da

Associa$o, emitindo pareceres para a Assembleia Geral;

b. Sugerir provid6ncias consideradas fiteis ir administragdo financeira da

AssociagSo avaliar a sifuagSo flnanceira da Associag5o e comunicS-la ao

Diretor Erecutivo;

c. Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;

d. Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos do Diretor Erecutivo, do

Diretor de Pr$etos, do Diretor Financeiro e do Diretor Socioeducativo e

verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutSrios;

e. Opinar sobre o relat6rio anual da administra$o, fazendo constar em seu

parecer as informag6es complementares que julgar necess6rias ou riteis i
deliberaGo da Assembleia Geral;

f , Opinar sobre as propostas relativas is opera@s patrimoniais relevantes a

serem submetidas i Assembleia Geral;

g. Denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que

descobrirem, e demandar provid6ncias do Diretor Erecutivo, do Diretor de

Projetos, do Diretor Financeiro, do Diretor Socioeducativo e/ou da Assembleia

Geral, conforme o caso;

h. Convocar a Assembleia Geral quando julgar necessdrio, na forma deste

Estatuto Social.

ParSgrafo 10, O Conselho Fiscal reunir-se-5 ordinariamente, uma vez por ano, e
extraordinariamente, sempre que se fizer necessdrio.

ParSgrafio 20. Em caso de vac6ncia de cargo, ausEncia ou impedimento tempordrio
de qualquer membro do Conselho Fiscal por periodo superior a 30 (trinta) dias,

caberS i Assembleia Geral a indicagSo do suplente ou substituto, o qual permanecer6

no ctrgo at6 o retorno do Conselheiro ou at6 o final do mandato, o que acontecer
primeiro.

Parigrafo 39. Em caso de aus6nda prolongada, afastamento, demissSo de membro

do Conselho Fiscal, caberd i Assembleia Geral a indicagSo do substituto, o qual

permanecer6 no cargo at6 o final do mandato do conselheiro substituido, ou at6 a

pr6xima Assembleia Geral que for convocada para deliberar sobre o assunto, o que

acontecer primeiro.

il
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Aftigo 34,

a.

cAPiTULo v - PREsrAgAo DE coNTAs

A prestaESo de contas da AssociaeSo observarS no mfnimo:

Os princfpios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de

Contabilidade;

A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exerclcio fiscal,

do rdat6rio de atividades e das demonstrag6es financeiras, incluindo as

certidSes negativas de d6bitos junto i Receita Federal do Brasil e ao FGTS,

colocando-os i disposigSo para o exame de qualquer cidadSo;

A realizagEo de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se

for o caso; e

O disposto no par6grafo 0nico do Art. 7A da Constituig5o Federal, para a
prestagSo de contas de todos os recursos e bens de origem pfiblica recebidos
pela AssociagSo.

d.

cAPiTULo vr - DrsPosreoEs GERATS

Aftigo 35. O exerclcio fiscal da AssociagSo se inicia em 1o de janeiro e se encerra em

31 de dezembro de cada ano civil.

Aftigo 36. As pessoas flsicas ou jurldicas que contribuirem para a AssociagSo com

doag6es ou qualquer outro tipo de contribuig5o pecuni6ria, tambdm renunciarSo

expressamente, por si e seus herdeiros e sucessores, no ato de formalizagEo da doag5o ou

contribuigSo feita, a qualquer Upo de reembolso, mesmo em caso de extingSo ou liquidag6o

da AssociagSo.

Aftigo 37. A dissolugSo da Associag5o somente serS possivel por decis5o da Assembleia f'6'q
Geral, especificamente convocada para deliberar sobre esse assunto, e que conte com a \: 

?

aprovagSo da unanimidade dos associados. \{8.[y

Artigo 38. Fica eleito o Foro da Gdade de S5o Paulo para qualquer ag6o fundada neste

contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

/
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S5o Paulo, 15 de janeiro de 2020.
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