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CAPÍTULO 111 DO PATRIMONIO ARTIGO Y. - São bens da ABEC: P. - Os imóveis a serem adquiridos por coínras o
doações. 2°. - As ofertas recebidas de pessoas e entidades do país e do exterior. 3°.— As contribuições voluntárias de passo
e de instituições que se dispuserem a colaborar com a ABEC. 4°. - Móveis, equipamentos, máquinas e utensílios em
geral adquiridos para o funcionamento da entidade e de seus projetos. 5° - Contribuições dos próprios associados
estabélecidas pela assembléia geral. CAPITULO IV. DOS ASSOCIADOS. ARTIGO 40. - A ABEC, compõese das seguintes categorias de sócios: 1°. - sÓcios FUNDADORES. São aqueles que estavam presentes na
Assembléia de fundação da Associação. 20. - SOC1OS CONTRIBUINTES, São aqueles que se filiaram
posteriormente e desejam colaborar com os objetivos da Associação. Y. - SÓCIOS INSTITUCIONAIS, São
entidades religiosas e Civis que se filiarem e que, se fizerem presentes nas Assembléias, através de um
representante. § 1°. - Somente poderão ser sócios pessoas maiores de (18) dezoito anos e entidades registradas,
cujas propostas de filiação forem aprovadas pela diretoria, "ad-referendum" da Assembléia geral. § 20. - A
OMEC, é considerada sócia protetora da Associação. § 3°. - Poderão ser eliminados os sócios que derem motivos
a sua exclusão da Associação a critério da diretoria, "ad-referendum" da Assembléia Geral, ou a pedido do
mesmo por carta ao presidente. PARÁGRAFO 1° - São deveres dos associados: a) - Comparecer as reuniões das
assembléias convocadas na forma deste estatuto; 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 2" - São direitos dos associados: a )- Votar e ser votado para os cargos eletivos
da ABEC na administração direta; b)Tornar parte nas assembléias com direito a voz e voto; c)- Participar das
conferências, reuniões de confraternizações, congressos, seminários e demais eventos realizados pela ABEC, que
sejam abertos ao público em geral; d)- Requerer ao presidente a convocação de assembléia geral extraordinária
para tratar de assuntos de interesse da ABEC. CAPITULO V. DA ORGANIZAÇÃO E DA COMPETÊNCIA.
ARTIGO 5°. - A ABEC será dirigida pelos seguintes órgãos: 1°. - Assembléia Geral 21. - Diretoria Executiva 30.
- Conselho Fiscal. ARTIGO 6°. - A Assembléia Geral é o poder soberano cia ABEC, sendo composta pela
totalidade de seus sócios em pleno gozo de seus direitos e deveres. ARTIGO 7°. - A Assembléia Geral reunir-seá 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
1)!a diretoria ou a pedido da maioria dos sócios, em pleno gozo dos seus direitos e deveres. ARTIGO 8° - A
\emb1éia geral da ABEC, será representativa, ou seja, cada igreja presente a assembléia de fundação da ABEC
poderá indicar 05 (cinco) delegados que representarão cada denominação com os seus direitos e deveres
garantidos na forma deste estatuto. ARTIGO 9° - A Assembléia Geral será convocada por carta aos sócios, com
antecedência de pelo menos, 08 (oito) dias. PARÁGRAFO UNICO - As decisões da Assembléia Geral serão
tomadas pelo voto da maioria dos sócios presentes. ARTIGO 100 - O quorum das assembléias gerais será
constituído da maioria absoluta dos seus membros em primeira convocação, de 1/3 (um terço) de seus membros
meia hora depois em segunda convocação chamada e finalmente com qualquer número de presentes em terceira e
ultima convocação chamada, 15 (quinze) minutos depois. PARÁGRAFO ÚNICO: Nenhum assunto que não
conste da pauta de convocação poderá ser tratado na assembléia geral extraordinária. ARTIGO 110— Compete a
Assembléia geral eleger e empossar: 01 (um) vice-presidente executivo, 01 (um) 2° secretário, 01 (um) 21
tesoureiro, 01 (uma) secretária adjunta bem como o conselho fiscal e seus respectivos suplentes com 01. (um)
mandato de 02 (dois) anos. ARTIGO 12°. - A diretoria da ABEC será composta por: Presidente Executivo, vicepresidente Executivo, 1° Secretário, 2° Secretário, Secretária Adjunta 1° Tesoureiro e 2° Tesoureiro, eleitos e
nomeados para 01 (um) mandato de 02 (dois) anos, podendo serem reeleitos para mais 01 (um) mandato.
PARÁGRAFO 1°— O Presidente Executivo, o 10 Secretário e o 1° Tesoureiro serão indicados e nomeados pela
Diretoria Executiva da OMEC - Ordem de Ministros e Líderes Evangélicos de Caetité em Assembléia da própria
OMEC. PARÁGRAFO 2° - A nomeação do Presidente Executivo, do 1° Secretário e do 1° Tesoureiro é feita na
Assembléia Geral da ABEC pelo presidente da OMEC e os mesmos, serão empossados juntamente com os
demais eleitos pela assembléia geral. ARTIGO 13° - Compete a assembléia geral: a)— Eleger, referendar os
indicados e nomeados e dar posse aos membros da diretoria, do conselho fiscal e dos departamentos; b)- Apreciar
relatório das atividades dos departamentos; c)- Apreciar o parecer do conselho fiscal com vistas a aprovação das
contas da tesourar : d) Admitir ou demitir membros; "ad-referendum" da diretoria; d)Aprovar o orçamento anual
da ABEC; e) - Aquisição permuta, oneração ou alienação de bens patrimoniais, mediante parecer prévio da
diretoria 1)- Reforma dos estatutos e aprovação do regimento interno da entidade. ARTIGO 14° - Compete a
diretoria executiva: a)- Cumprir e fazer cumprir este estatuto, o regimento interno e as resoluções da assembléia
I b)- Resolver questões não previstas neste estatuto " ad-referendum" da assembléia geral; c)Autorizar o
íebimnento de doações, ofertas e donativos levando em conta as procedências dos mesmos; d) Elaborar o
orçamento anual da ABEC; e)- Promover meios visando a obtenção de recursos financeiros destinados a
consecução de seus fins. ARTIGO 15°. - Compete ao Presidente Executivo: a) - Representar a ABEC em juízo
ou fora dele ativa ou passivamente b) - Convocar e presidir as reuniões da diretoria. c) - Assinar, em conjunto
com o 11 Tesoureiro; Convênios, Cheques, projetos e outros papéis de responsabilidade da Associação. d)
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Assumir a correspondência da ABEC. e) - Convocar, instalar e presidir a assembléia gera; f) Exercer b
Minerva; g)— Superintender os negócios temporários da ABEC. PARÁGRAFO ÚNICO: Compete ao icepresidente Executivo: a) - Substituir o Presidente Executivo em suas ausências ou impedimentos. ARTIGO 16°.
- Compete ao 10 Secretário: a)— Redigir as atas das reuniões da diretoria e das assembléias gerais; b) - Expedir as
correspondências; e) - Manter em ordem o arquivo da ABEC; d) - Substituir o presidente executivo ou seu
suplente no caso de impedimento de ambos. PARÁGRAFO 1° - Compete ao 2° Secretário: a) - Substituir o 11
Secretário em suas ausências ou impedimentos; b) - Auxiliar em todo o trabalho da secretaria. PARÁGRAFO
20. Compete a Secretária Adjunta: a) Auxiliar em todo o trabalho da secretaria sempre que convocada pela
diretoria. ARTIGO 17. - Compete ao 1° Tesoureiro: a) - Movimentar em conjunto com o Presidente Executivo
as contas bancárias da ABEC. b) - Apresentar relatório semestral da tesouraria a diretoria e anualmente a
Assembléia Geral da ABEC. c) - Efetuar pagamentos e dar quitações. d)- Fazer aplicações financeiras das
importâncias em saldo nas contas bancárias. PARÁGRAFO 1° - O 1° Tesoureiro responde nos termos da lei,
com seus bens, pelos valores da ABEC sob sua guarda e responsabilidade. PARÁGRAFO 20 - Compete ao 2°
Tesoureiro: a) - Substituir o 1° Tesoureiro em suas ausências ou impedimentos; b)— Auxiliar em todo o trabalho
da tesouraria. ARTIGO 180. - O conselho fiscal será composto por 03 (três) conselheiros e seus respectivos
suplentes indicados pela diretoria da ABEC e eleitos pela Assembléia Geral para uni mandato de 02 (dois) anos,
podendo serem reeleitos para mais 01 (um) mandato. ARTIGO 19°. - Compete ao conselho fiscal: a) - Examinar
e fiscalizar a vida financeira da ABEC; b) - Apresentar relatórios de suas atividades, anualmente, a Assembléia
Geral da ABEC. PARÁGRAFO ÚNICO - o conselho fiscal terá reuniões uma vez por semestre. CAPÍTULO
VI. DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANS1TORIAIS. ARTIGO 20° - A ABEC terá um regimento interno
aprovado pela assembléia geral. ARTIGO 210 - O presente Estatuto pode ser reformável no seu conteúdo total
ou parcial por decisão da Assembléia Geral prevíamente convocada para esse fim e com aprovação de 2/3 (dois
terços) de seus membros. ARTIGO 22°. - Em de caso de dissolução da ABEk, 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 ASSISTENCL4 SOCIAL. ARTIGO 23°. - Os
membros da Assembléia Geral e da Diretoria não respondem solidária, nem subsidiariamente pelas obrigações da
A UEC. PARÁGRAFO ÚNICO: A ABEC responde com seus próprios bens as obrigações por ela contraídas.
ARTIGO 24°. - As funções dos dirigentes da Assembléia Geral e do Conselho fiscal não serão remuneradas.
ARTIGO 25° - A ABEC possuirá conta corrente em instituição bancária indicada pela sua diretoria. ARTIGO
260 - A contabilidade da ABEC será feita por profissional habilitado na área e de acordo com as leis do País, ou
sela, para que se mantenha em ordem todos os registros fiscais e financeiros da instituição. ARTIGO 27° - O
presente estatuto foi lavrado e aprovado pela comissão designada pela OMEC, composta de 05 (cinco) membros
(Pb. Paulo dos Santos Dantas, Rev. Noêdson da Silva, Pb. Manuel Aprígio da Silveira, Pb. Pedro Oliveira Batista
e Dr. Rornilton Carvalho Bomfim Sobrinho). Como também foi aprovado e referendado na assembléia geral de
fundação e constituição da ABEC, realizada nesta data, na qual também foram eleitos, nomeados e empossados os
membros da diretoria e do conselho fiscal com mandatos para 02 (dois) anos. ARTIGO 28°. - Os casos omissos
do presente Estatuto serão decididos pela Assembléia Geral. CAETITE-BA, 29 de Setembro de 2001.A reunião
terminou às 11:57 Hs. (onze) horas e (cinqüenta e sete) minutos com unia oração de agradecimento pelo pastor
Manoel Nascimento, rogando a Deus muitas bênçãos para os projetos da ABEC e desejando sucesso aos diretores
ora empossados. Para tudo constar, eu, Noêdson da Silva, secretário ad loc, lavro, dato e assino a presente ata.
('aetité, 29 de setembro de 2001 .Secretário ad loc: Noêdson da Silva. Esta ata está transcrita do livro de ATAS n.°
. O() 1, folhas 01 a 05 das Assembléias Gerais e da Diretoria da ABEC - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E
13 NEFICENTE DOS EVANGÉLICOS DE CAETITE., na sua íntegra.
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IrCarIos Oliveira Rqsa-'2° Secretário
CPF. 095.1298-87
RG. 12.179.356-SSP-SP
End. Rua Jaime de Brito, 40 - Bairro Ovídio Teixeira - Caetité-Ba.

Ira Ivani Neves Miranda Souza - Secretária Adjunta
CPF. 381.990.505-78
RG. 4.029.049-SSP-BA
End. Av. Santana, 420 - Centro Caetité -Ba.

L\I
L1.A4
Pba. Edere Moura Durães - ia Tesoureira
CPF. 320.416.755-00
RG. 1.464.785-SSP-BA
End. Rua B. Travessa quatro, 165 - Bairro São Vicente - Caetité-Ba.

Ir°. Romilton Ferreira Souza - 20 Tesoureiro
CPF. 071.340.615-15
RG. 1.568.484-SSP-BA
End. Rua Juraci Magalhães, 37 - Centro - Caetité-Ba,
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