IGREJA PRESBITERIANA UNIDA DE CAETITÉ
PRAÇA DL DEOCLECIANO TEIXEIRA. N* 127- CENTRO
CAETITE/BA. CEP: 46400-00
LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO DO CEPAS EM 12105/2001
PRESBITERL4NO DE AÇAO SOCIAL
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CEPAS - CENTRO PRESBITERIANO DE AÇÃO SOCIAL
"REV. JAIME WRIGHT"
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IGREJA PRESBITERIANA UNIDA DE CAETITÉ
REV. NOÊDSON SILVA/CONSELHO DE PRESBÍTEROS
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ESTATUTO
CAPÍTULO 1
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, JURISDIÇÃO, DURAÇÃO
E ÁREA DE ATUAÇÃO
ARTIGO 10 - O CENTRO PRESBITERJANO DE AÇÃO SOCIAL REVERENDO
JAIME WRIGHT QUE ADOTARÁ A SIGLA "CEPAS" , é uma associação civil
filantrópica, apartidária, sem fins lucrativos, de existência por tempo indeterminado,
sediada á praa DR. DEOCLECIANO TEIXEIRA, N° 127, NO CENTRO DA CIDADE
DE CAETI[E, ESTADO DA BAHIA, que tem como finalidade precípua o atendimento a
crianças, adolescentes, jovens e adultos carentes do bairro de sua sede, e de outras
localidades, rege-se pelo presente estatuto.
§ 1° - A Igreja Presbiteriana Unida de Caetité será considerada sócia protetora, com
participação direta na direção da sociedade, na forma estabelecida pelo presente estatuto.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
ARTIGO 2° - Na sua finalidade de atender crianças, adolescentes, jovens e adultos
carentes, o CEPAS tem os seguintes objetivos:
l - Abrigá-los em suas dependências dentro de suas possibilidades.
20 - Dar-lhes educação pré- primária e de 1° e 2° graus.
3° - Dar-lhes orientação de saúde, cidadania e religião.
4° - Proporcionar-lhes cursos profissionalizantes.
5°- Garantir a preservação de seus direitos e deveres na forma da lei junto a quem de
direito sempre que for necessário.
6° - Prestar-lhes assistência social na medida do possível
7°- Criar, coordenar e viabilizar o funcionamento de projetos de assistência social,
sobretudo no que diz respeito as crianças carentes de nossa cidade e adjacências.

CAPITULO III
DO PATRIMONIO
ARTIGO 3° - São bens do CEPAS:
10 Os imóveis a serem adquiridos por compras ou doações.
2° - As ofertas recebidas de pessoas e entidades do pais e do exterior.
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3° As contribuições voluntárias dos associados, de pessoas e de instituições que se
dispuserem a colaborar com o CEPAS.
40
Móveis, equipamentos, máquinas e utensílios em geral adquiridos para o
funcionamento da entidade e de seus projetos.
-

CAPÍTULO IV
DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 4°- O CEPAS compõe-se das seguintes categorias de sócios:
1 SÓCIOS FUNDADORES = são aqueles que estavam presentes na assembléia de
fundação da associação.
2- SÓCIOS CONTRIBUINTES = são aqueles que se filiaram posteriormente e desejam
colaborar com os objetivos da associação.
3— sócios INSTITUCIONAIS = são entidades religiosas e civis que se filiarem e que,
se fizerem presentes nas assembléias, através de um representante.
-

to

Parágrafo 10 Somente poderão ser sócios pessoas maiores de 18 (dezoito) anos e
entidades registradas, cujas propostas de filiação forem aprovados pela diretoria, " ad
referendum" da assembléia geral.
-

Parágrafo 2° A Igreja Presbiteriana Unida de Caetité é considerada sócia protetora da
Associação.
-

Parágrafo 30 Poderão ser eliminados os sócios que derem motivos a sua exclusão da
associação a critério da diretoria," ad referendum" da assembléia geral.
-

Parágrafo 4° São deveres dos sócios:
-

a) Comparecer as reuniões das Assembléias convocadas na forma deste estatuto.
b) Contribuir com uma mensalidade cujo valor será fixado pela Assembléia Geral.
c) Cumprir fielmente este estatuto, o regimento interno e as decisões da diretoria e da
Assembléia Geral.
Parágrafo 5° São direitos dos sócios:
-

a) Votar e ser votado para os cargos eletivos do CEPAS na administração;
b) Tomar parte nas assembléias com direito a voz e voto;
c) Participar das conferências, reuniões de confraternização, congressos, seminários e
demais eventos realizados pelo CEPAS;
r
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d) Requerer ao Diretor Executivo a convocação de Assembléia extraordinária para
tratar de assunto relevante de seu interesse e do CEPAS.

CAPITULO V
DA ORGANIZAÇÃO E DA COMPETÊNCIA
ARTIGO 5° - O CEPAS será dirigido pelos seguintes órgãos:
1°- Assembléia geral
2°- Diretoria
. 3°- Conselho Fiscal
ARTIGO 6°- A assembléia geral é composta pela totalidade de seus sócios em pleno
gozo de seus direitos.
ARTIGO 7°- A assembléia geral reunir-se-á ordinariamente no mês de janeiro de cada
ano para tomar conhecimento do relatório da diretoria e do tesoureiro e para aprovação do
orçamento para o ano fiscal. Reunir-se-á extraordinariamente toda vez que for convocada
pela diretoria ou a pedido da maioria dos sócios em pleno gozo dos seus direitos e
deveres.
ARTIGO 8° - A assembléia geral será convocada por carta aos sócios, com antecedência
de pelo menos 08 (oito) dias.
Parágrafo 1° - O quorum das Assembléias Gerais será constituído da maioria absoluta
dos seus membros em primeira convocação, de 1/3 (um terço) dos seus membros meia
hora depois, em segunda convocação chamada, e finalmente com qualquer número de
presentes, em terceira e última convocação chamada, quinze minutos após.
Parágrafo 2° - As decisões da assembléia geral serão tomadas pelo voto da maioria dos
sócios presentes.
Parágrafo 3° - Nenhum assunto que não conste da pauta de convocação poderá ser
tratado na Assembléia Geral Extraordinária.
ARTIGO 9° - Compete à assembléia geral eleger 01. (um) Vice- Diretor Executivo, 01
(um) Vice- Diretor Tesoureiro, 01 (um) Diretor Secretário, 01 (um) Vice- Diretor
Secretário e o Conselho Fiscal do CEPAS, com mandato para 02 (dois) anos.
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ARTIGO 10 - A diretoria do CEPAS será composta por: Diretor Executivo, Diretor
ce
Secretário, Diretor Tesoureiro e seus respectivos suplentes, eleitos e nomeados para um
mandato de 02 (dois) anos, podendo reelegerem-se, para mais 01 (um) mandato.
Parágrafo 10 - O Diretor Executivo e o Diretor Tesoureiro serão indicados e nomeados
pelo Conselho de Presbíteros da Igreja Presbiteriana Unida de Caetité, para 01 (um)
mandato de 02 (dois) anos, podendo serem nomeados para mais 02 (dois) mandatos.
Parágrafo 20 - A nomeação do Diretor Executivo e do Diretor Tesoureiro é feita em
Assembléia Geral pelo Conselho de Presbíteros da Igreja Presbiteriana Unida de Caetité
e os mesmos serão empossados juntamente com os demais eleitos pela Assembléia.

ARTIGO 11 - Compete ao Diretor Executivo,
a) Representar o CEPAS em juízo ou fora dele, ativa e passivamente.
b) Convocar, instalar e presidir a Assembléia Geral.
c) Convocar e presidir as reuniões da diretoria do CEPAS.
d) Superintender a administração dos negócios temporários do CEPAS.
e) Assinar, em conjunto com o Diretor Tesoureiro, convênios, cheques, projetos e outros
papéis de responsabilidade da associação.
f) Exercer o voto de minerva.
g) Assumir a correspondência do CEPAS.
Parágrafo único: Compete ao Vice- Diretor Executivo:
a) Substituir o Diretor Executivo em suas ausências ou impedimentos.
ARTIGO 12 - Compete ao Diretor Secretário:
a) Redigir as atas das reuniões da diretoria e das Assembléias Gerais.
b) Expedir as correspondências.
e) Manter em ordem o arquivo do CEPAS
d) Substituir o Diretor Executivo ou seu suplente no caso de impedimento de ambos.
Parágrafo único: Compete ao Vice- Diretor(a) Secretário(a):
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a) Substituir o Diretor(a) Secretário(a) em suas ausências ou impedimentos.
b) Auxiliar em todo trabalho da secretaria.
ARTIGO 13- Compete ao Diretor Tesoureiro:
a) Movimentar em conjunto com o diretor executivo as contas bancárias do CEPAS.
b)

Apresentar relatório semestral da tesouraria à diretoria e anualmente à assembléia
geral.

c) Efetuar pagamentos e dar quitações.
d) Fazer aplicações financeiras das importâncias em saldo nas contas bancárias.
e) Encaminhar em tempo hábil ao Conselho Fiscal, quando solicitado, os documentos
contábeis para verificação.
o

f) Elaborar, juntamente com o Diretor Executivo e o Diretor Secretário, a proposta
orçamentária anual, com vistas a aprovação pela Assembléia Geral.
Parágrafo 1°: O Diretor Tesoureiro responde nos termos da Lei, com seus bens, pelos
valores do CEPAS sob sua guarda e responsabilidade.
-

Parágrafo 2° Compete ao Vice Diretor (a) Tesoureiro(a):
-

-

a) Substituir o Diretor (a) Tesoureiro(a) em suas ausências ou impedimentos;
b) Auxiliar em todo o trabalho da tesouraria.
ARTIGO 14 O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) conselheiros indicados pela
diretoria do CEPAS, eleitos pela Assembléia Geral para um mandato de 02 (dois) anos,
podendo reelegerem-se para mais 01 (um) mandato.
-

ARTIGO 15 Compete ao Conselho Fiscal:
-

a) Examinar e fiscalizar a vida financeira do CEPAS.
b) Apresentar relatórios de suas atividades, anualmente, à assembléia geral.
Parágrafo único: O Conselho Fiscal terá reuniões uma vez por semestre.
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAIS

.

A

ARTIGO 16- O CEPAS terá um regimento interno aprovado pela assembléia geral.
ARTIGO 17-O presente estatuto pode ser reformável no seu conteúdo, parcialmente, ou
na sua totalidade, por decisão da assembléia geral previamente convocada para esse fim e
com aprovação de 2/3 (dois terços) de seus membros.
ARTIGO 18 - Em caso de dissolução do CEPAS, após satisfazer todas as suas
obrigações, o seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere, escolhida pela
assembléia geral, desde que seja inscrita no CNAS - Conselho Nacional de Assistência
Social.
.

ARTIGO 19 - Os membros da assembléia geral e da diretoria não respondem solidária,
nem subsidiariamente pelas obrigações do CEPAS.
Parágrafo único: O CEPAS responde com seus próprios bens as obrigações por ele
contraídas.
ARTIGO 20 - As funções dos dirigentes da assembléia geral não serão remuneradas.
ARTIGO 21 - Os casos omissos do presente estatuto serão decididos pela assembléia
geral.
CAETITÉ/ BAHIA, 12 DE MAIO DE 2001.
DIRETORIA
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REV.NOÊDSON DA SILVA - DIRETOR EXECUTIVO
CPF:3 18.724.095-04
RG: 1.849.363-73-SSP/BA
ENDEREÇO:PÇA.MERCADO, S/N-2° ANDAR- APTO.02-CEN 1RO/CAETITÉiBA.

PLEV. OS ALDO DURAES 'Ol4LV10ED[RETOR EXECUTIVO
CPF: 012.018.325-00
/
RG:4.555.095—SSPIBA /
ENDEREÇO: RUA B, 1 RAV, 04 SiN —BAIRRO SÃO VICENTE- CAETI 1 FJBA.
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PBaANA ROSA FERNANDES COSTA-DIRETORA SECRETARIA
CPF: 042.982.525/53
RG: 1.113.972/92 SSPfBA
ENDEREÇO: AV. CONTORNO N 1030 BAIRRO SÃO JOSÉ CAETITÉ/BA.
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DC. ABlUA GIEDES DE AZEVEDO-VICE-DIRETORA SECRETARIA
CPF: 464.723.125-91
RG: 407.175 SSP/BA
ENDEREÇO: RUA DA PALESTINA N°187— CENTRO - CAETITÉ/BA

DR. ROMILTO BOMFIM CARVALHO SOBRINHO-DIRETOR TESOUREIRO
CPF. 347.984.551-72
RG. 02.742. 190-26-SSPIBA
ENDEREÇO: AV. DÁCIO OLIVEIRA, No 1006-ROD. CTÉ/GBI./CAETITÉIBA.
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IR IDMA CASTRO FAGUND)3 BOMFIM —VIC-DTORA TESOUREIRA
CPF; 369.971.375-04
(J
RG:
ENDEREÇO: AV DÁCIO OLIVEIRA,N° 1006-ROD-CTÉ/GBI. CAETITÉBA.

e
£
ÇrIT E

-

FM...

:-

So

o N

Caetit&

ÇI

&

Çiia

'Wi,mf1 on Carv alho !on fim c"abin,

•

Advogado
&3-ai. 1 412. 2

'

<

°

•j'

o

.

N

cÉ
7qjj

2017.05.22 16:45:16

-

4P

