CAPITULO V
DO PATRIMÕNIO

Artigo 27°. Patrimônio da Associação Comunitária Amigos de Lajedo
de Orouca por constitui-se de bens imóveis, móveis e utensílios, veículos
semoventes, ações, apólices da vida pública, mensalidade dos associados,
donativos em dinheiro ou em espécie auxílios oficiais ou subvenções de qualquer
tipo.
Artigo 28° . Sêndo uma entidade sem objetivo de lucros a Associação
Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca, não distribuirá dividendos a seus
participantes, nem lucros, nem qualquer outra espécie de participação, mas todos
os seus proventos sèrãó empregados na manutenção e melhoramento de seus
serviços.
Artigo 29°. Os associados não responderão subsidiariamente e
pecunianamente por obrigações e compromissos econômicos, financeiros e
sociais.
Artigo 300. Em caso de dissolução da Associação Comunitária Amigos
de Lajedo de Orouca, seus bens serão destinados a outra entidade congênere, com
personalidade jurídica, devidamente registrada.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ô

Artigo 31°. Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela
diretoria e referendados pela assembléia geral, ouvido o Diretor Religioso.
Artigo 32°. O presente estatuto poderá ser refomiado no todo' ou em
parte, em qualquer tempo, por decisão de dois terços dos associados em
assembléia geral especialmente convocada para este fim.
Artigo 33°. A Associação Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca
será dissolvida por decisão da assembléia geral extraordinariamente convocada
para este fim, quando se torne impossível a continuidade de todas as suas
atividades.
Artigo 34°. O presente estatuto entrará em vigor na data de seu registro
perante o cartório competente. 22 de novembro de 2000.
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DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMIGOS DE LAGEDO DE OROU
CAETITÉ-BA.

Presidente: Almir Pereira da Silva. C.P.F.: 132.628.708-70, Cédula de Identidade
N°. :0858572974 SSPBA, Fazenda Lajedo de Orouca.
Vice-presidente: Zelindo Barbosa do Nascimento. C.P.F. :446.614.445-15, Cédula de
Identidade N°.:22.361.271 SSPSP, Fazenda Lajedo de Orouca.

o So- do
I'rimeira Secretária: Marta do Prado França, C.P.F.:393.374.645-00, Cédula de Identidade
N'.:3.707.102 SSPSFaenda Lajedo de Orouca.
Aa c'L,
Segunda Secretária: Veralucia Maria da Silva, C.P.F.:751.932.215-72, Cédula de Identidade
N°: .899.953 SS?BA-Fzenda Lajedo de..Orouca,
Primeiro Tesoureiro: Manoel Alves da Silva, C.P.F.:081.528.565-00, Cédula de Identidade
N'.:0546326849 SSPBA, Fazenda Lajedo de Orouca.
Segundo Tesoureiro: Rosalvo Joaquim Brandão, C.P.F. :071806.938-83, Cédula de
Identidade N°: 18.655.850 SSP , Fazenda Lajedo de Orouca.
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CoiéI o Fiscal: Joaquirff José de Caires, C.P.F.:471.695.675-04, Cédula de Identidade
W,:22.559-5138 SSPSP, Fazenda Lajedo de Orouca.
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VaJémartAntônio BrandJ: C.P.F.:g79.605.405-00, Cédula de Identidade N°.:22.559.409
S'PSP, Fazenda Lajedo de Orouca.
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Claudiomira Maria de Jesus, Cédula de Identidade N°.: 11672681-48 SSP
Orouca.

, Fazenda Lajedo de

Valter Silva Souza, C.P.F.: 149.498.348-60, Cédula de Identidade N°.:32.900.2132 SSPSP,
Fazenda Lajedo de Orouca
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Ata de Constituição, Fundação e Posse da Associação Comunitária Amigos
Lajedo de Orouca, Caetité-Ba.
Ata da Assembléia Geral da Constituição e Fundação e Posse da Associaç
Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca, Caetité-Ba. Realizada no dia 22 de novembro de'
2000 às 15 horas e 30 minutos, na Escola 21 de Abril em Lajedo de Orouca, neste município.
de Caetité, reuniram-se em Assembléia Gera! de Constituição e Fundação os senhores
membros fundadores da Associação Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca. Assumiu a
presidência dos trabalhos por aclamação unânime o Si'. Erivaldo Rodrigues da Silva,
brasileiro, casado, Pastor Evangélico, C.P.F. :023.302.379-87, Cédula de Identidade
N°.:12743196 92 SSPBA, residente e domiciliado à Av. Prefeito Dácio Oliveira N° 701, na
cidade de Caetité, Estado da Bahia. Convidando a mim Maria do Prado França, brasileira,
viúva, enfermeira, C.P.F.: 393.374.645-002 Cédula de Identidade W.:3.707.102 SSPSP,
residente e domiciliada em Lajedo de Orouca, para secretariar a sessão, o que aceitei. A
pedido do presidente, li a ordem do dia, para qual fora convocada esta Assembléia Geral e que
tem o seguinte teor: a) Discussão e aprovação do estatuto; b) constituição definitiva da
sociedade; c) Eleições e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; d) Outros assuntos relacionados
com a Constituições e Fundação da Associação. Iniciando-se os trabalhos o Presidente
solicitou que eu proce.iesse à leitura do Estatuto Social, cujas cópias foram distribuídas
previamente dos presentes. Finda a leitura o Presidente submeteu-o artigo por artigo, à
apreciação e, em seguida, à sua votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade e
sem emendas ou modificações, mantendo o teor segundo o conjunto das folhas cm anexo nas
quais transcritos integralmente o referido Estatuto Social. A seguir o Presidente declarou
definitivamente fundada e constituída a Associação Comunitária Amigos de Lajedo de
Orouca, procedendo-se então, à eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, para o primeiro
período de gestão, a seguir nomeados: Presidente Almir Pereira da Silva, C.P.F.:132.628.70870, Cédula de Identidade N'.:08585729 74 SSPBA; Vice-presidente Zelindo Barbosa do
Nascimento C.P.F.:446.614.445-155 Cédula de Identidade N°.:22.361.271 SSPSP; Primeira
Secretária Maria do Prado França, C.P.F.:393.374.645-00, Cédula de Identidade
N°.:3.707.102 SSPSP; Vice-secretária Veralucia Maria da Silva C.P.F.:751.932.215-72,
Cédula de Identidade N°.: 1.899.953 SSPBA; Primeiro Tesoureiro Manoel Alves da Silva
C.P.F.:081 .528.565-00, Cédula de Identidade N°.:05463268 49 SSPBA; Segundo Tesoureiro
Rosalvo Joaquim Brandão C.P.F. :073.806.938-83, Cédula de Identidade N°.: 18.655.850 SSP.
Conselho Fiscal: Joaquim José de Caires C.P.F.:471.695.675-04, Cédula de Identidade
N°.:22.559.513-8 SSPSP; Valdemar Antônio Brandão C.P.F.:, 879.605.405-00, Cédula de
Identidade N°. :22.559.409 SSPSP; Claudomira Maria de Jesus Nascimento Cédula de
; Valter Silva Souza C.P.F.: 149.498348-60, Cédula de
Identidade N°.: 11672681-48 SSP
Identidade N°.:32.900.213 2 SSISP. Todos residentes e domiciliados em Lajedo de Orouca
Caetité-Ba. O Presidente após apurados os eleitos, deu-lhes posse para suas funções e
atribuições que se iniciam nesta data. Ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usáIa, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para lavratura desta ata, o que eu
fiz como secretária em três vias de igual teor, digitadas e impressas e, após aprovadas, vai
assinada pelo Presidente, por mim que secretariei a assembléia geral nesta data e pelos
senhores membros fundadores da Associação Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca,
Caetité-Ba. Lajedo de Orouca, 22 de novembro de 2000.
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Ata ele Constituição, Fundação e Posse da Associação Comunitária Amigos
1tjcdo de Orouca, Cactitá-Ba.
f
Ata da Assembléia Geral da Constituição e Fundação e Posse da Associaç
Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca, Cactité-Ba. Realizada no dia 22 de novembro
2000 às 15 horas e 30 minutos, na Escola 21 de Abril em Lajedo de Orouca, neste município
dc Cactité, reuniram-se em Assembléia Geral de Constituição e Fundação os senhores
membros fundadores da Associação Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca. Assumiu a
presidência dos trabalhos por aclamação unânime o Sr`. Erivaldo Rodrigues da Silva,
brasileiro, casado, Pastor Evangélico, C. P. F. :023.302.379-87, Cédula de Identidade
N°.: 12743196 92 SSPBA, residente e domiciliado á Av. Prefeito Dácio Oliveira N° 701, na
cidade de Cactité, Estado cia Bahia. Convidando a mim Maria do Prado França, brasileira,
viúva, enfermeira, C.P.F.: 393.374.645-00, Cédula de Identidade N°.:3.707.102 SSPSP,
residente e domiciliada em Lajedo de Orouca, para secretariar a sessão, o que aceitei. A
pedido do presidente, li a ordem do dia, para qual fora convocada esta Assembléia Geral e que
tem o seguinte teor: a) Discussão e aprovação do estatuto; b) constituição definitiva da
sociedade; e) Eleições e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; d) Outros assuntos relacionados
com a Constituições e Fundação da Associação. Iniciando-se os trabalhos o Presidente
solicitou que eu procedesse à leitura do Estatuto Social, cujas cópias foram distribuídas
previamente dos p'lentes. Finda a leitura o Presidente submeteu-o artigo por artigo, à
apreciação e, cm seguida, á sua votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade e
sem emendas ou modificações, mantendo o teor segundo o conjunto das folhas em anexo nas
quais transcritos integralmente o referido Estatuto Social. A seguir o Presidente declarou
definitivamente fundada e constituída a Associação Comunitária Amigos de Lajedo de
Orouca, procedendo-se então, à eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, para o primeiro
período de gestão, a seguir nomeados: Presidente Almir Pereira da Silva, C.P.F.: 132.628.70870, Cédula de Identidade N'.:08585729 74 SSPBA; Vice-presidente Zelindo Barbosa do
Nascimento C.P.F.:446.614.445-15, Cédula de Identidade N°.:22.361.271 SSPSP; Primeira
Secretária Maria do Prado França, C.P.F.:393.374.645-00, Cédula de Identidade
N°.:3.707.102 SSPSP; Vice-secretária Vcralucia Maria da Silva C.P.F.:751.932.215-72,
Cédula de Identidade N°.1.899.953 SSPBA; Primeiro Tesoureiro Manoel Alves da Silva
C.P.F.:081.528.565-00, Cédula de Identidade N°.:05463268 49 SSPBA; Segundo Tesoureiro
Rosalvo Joaquim Brandão C.P.F.:073.806.938-83, Cédula de Identidade N°.: 18.655850 SSP
Conselho Fiscal: Joaquim José de Caires C.P.F.:471.695.675-04, Cédula de Identidade
N 0 .:22,559.51 _)-8 SSPSP; Valdemar Antônio Brandão C.P.F.: 879.605.405-00, Cédula de
Identidade N°.:22.559.409 SSPSP; Claudomira Maria de Jesus Nascimento Cédula de
Identidade N°.: 11672681-48 SSP
; Valter Silva Souza C.P.F.: 149.498. 3
Cédula de
Identidade N°.:32,900.213 2 SSPSP. Todos residentes edomiciliados em Lajedo de Orouca
Cactité-Ba. O Presidente após apurados os eleitos, deu-lhes posse para suas funções e
atribuições que se iniciam nesta data. Ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usáIa, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para lavratura desta ata, o que eu
fiz como secretária em três vias de igual teor, digitadas e impressas e, após aprovadas, vai
assinada pelo Presidente, por mim que secretariei a assembléia geral nesta data e pelos
senhores membros fundadores da Associação Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca,
Cactité-Ba. Lajedo de Orouca, 22 de novembro de 2000.
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CAPÍTULO - 1
DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS.
Artigo 1°. A "Associação Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca, Caetité-Ba".
Constituída de fato no dia 22 de novembro de 2000, é urna entidade civil sem fins lucrativos e
terá duração por tempo. indeterminado com sede provisória na Escola 21 de AbrI em Lajedo
de Orouca, Município: de Caetité, Estado da Bahia e fórum na mesma comarca.
Artigo 2 A Associação Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca tem por
finalidade:
A) Organizar e promover a formação sociocultural, através dos diversos meio da
comunicação social,ocial;
B)
B) Oferecer atendimentos e beneficios sociais a todos indistintamente, que
necessitem dos serviços prestados pela a3sociação, tais como:
B 1) Arrecadação de espécies alimentícias para formação de cestas básicas.
B2) Fornecimento gratuito de cestas básicas a famílias carentes e fornecimento de
sopas diárias as crianças carentes, devidamente cadastradas;
B3) Formação e manutenção de farmácias comunitária com fins de fornecer
medicamentos a pessoas carentes;
B4) Formação e manutenção de farmácia de medicina alternativa caseira com fins de
fornecê-la aos necessitados;
B5) Conscientizar as populações carentes na luta pela saúde preventiva.
B6) Instalação e manutenção de cursos de datilografia, informática, serigrafia, corte e
costura, culinária, primeiros socorros e saúde ocupacional e outros que
porventura julgar necessário atender a comunidade;
B7) Incentivar, orientar, financiar e acompanhar projetos alternativos na zona rural,
como criação de animais de pequeno porte, (cabras, ovelhas, porcos, galinhas,
peixes, abelhas, etc.). e (hortas comunitárias, remédios caseiros, poços artesianos
e tubulares);
138) Formação e manutenção de bibliotecas e filmoteca circulante,
B9) Formação e manutenção de escolas comunitárias;
B 10) Formação e manutenção de bazar beneficente de roupas usadas e novas e outros
serviços que julgar necessários;
C) Promover encontros de formação integral, reabilitação e integração social e moral
de jovens, crianças e adulto3;
D) Angariar recursos financeiros para a concretização e manutenção desses objetivos
sendo realizados através de doações, campanhas, mensalidades de associados,
convênios com outras entidades e outros que coincidam com o propósito da
associação.
E) Promover atividados para a çnpnQitaço o ooloonçáo pri$ihIt1tia, o Itivmaço
educacional de ofícios, técnicos e cursos diversos para associados ou não.
F) Manter intercâmbio e flutua colaboração com associados ou entidades afins.
Artigo 30 No desenvolvimento de suas atividades e na instancia a entidade não fará
distinção, quanto à raça, cor, nacionalidade, condição social, credo político, religioso e
ideológico.
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CAPÍTULO II
DOS ASSOCIADOS

Artigo 4°. Da constituição e categoria dos associados a Associação Comunitária
Amigos de Lajedo de Orouca, é constituída por um número ilimitado de associados,- admitidos
pela diretoria mediante o compromisso de colaborar com serviços, donativos ou mensalidades
a consecução dos objetivos da associação.
§ 1°. São associados fundadores, aqueles que a compõem desde o seu surgimento de
fato bem como os que a integram quando de sua constituição jurídica, conforme ata de
fundação.
§ 2°. São associados beneméritos, todos aqueles que contribuem com donativos ou
mensalidades regularmente, com o tini de auxiliar na manutenção e nas despesas contraídas
pela entidade, para a realização dos seus objetivos.
§ 3°. São associados de aliança, todos aqueles que contribuem voluntária e
habitualmente com a prestação de serviços internos ou externos, referente a mensalidades ou
prestação de serviços voluntários, ou outros não citados.
§ 4°. A medida que os sócios fundadores forem desaparecendo da associação ou por
morte ou por livre demissão, sejam admitidos em seus lugares, de acordo com os estatutos,
pessoas da mesma instituição e se possível da mesma função desses referidos sócios.

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS

Artigo 5°. São deveres dos associados:
A) Zelar pelo bom nome da entidade;
B) Respeitar o presente estatuto e as deliberações da diretoria.
C) Prestar a entidade os serviços que lhe forem atribuídos pela diretoria,
respeitando-se a categoria dos associados.
D) Acatar as determinações das assembléias.
E) Comparecer nas assembléias.
F) Colaborar com a consecução dos objetivos da associação, dentro das normas e
critério estabelecidos pela diretoria e sempre em consonância com a lei do país.
Artigo 6°. Dos direitos dos associados.
São direitos dos associados:
A) Votar e ser votado para cargos cltivo
8) Tomar parte nas assembléias gerais;
C) Participar dos descontos promovidos em convênios com lojas cursos próprios ou
conveniados, concorrências, concurso, eventos ou campanhas e de todos os
serviços prestados pela entidade, respeitando-se as categorias de associados;
D) Exercer cargos para os quais forem eleitos;
E) Indicar a diretoria nomes de novos associados;
F) Demitir-se da associação por simples carta dirigida ao presidente;
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O) possuir o cartão de identidade de associado da entidade.
§ Único - poderão ser votados para cargos eletivos somente associados que integrem
os fins deste estatuto.
Artigo 7°. Dos encargos dos associados;
Os associados não respondem nem mesmo subsidiariamente Pelos encargos da
instituição.

CAPÍTULO III
DA ABMIN!STRAÇÃO
Artigo 8°. Administração.
A Associação Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca será administrada por:
1) - Assembléia Geral.
li' - diretoria.
IM - ConseUto 1sl.
Artigo 9°. Da assembléia Geral.
A assembléia geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á dos associados
em pleno gozo dos seus direitos estatutários.
Artigo 10°. Da competência da assembléia geral.
Compete a assembléia geral dos associados:
A)
B)
C)
D)

Eleger a diretoria e o conselho fiscal;
Decidir sobre a reforma do presente estatuto;
Decidir sobre a extinção da entidade dos termos do artigo N`33).
Sugerir sobre a conveniência ou não de alienar, hipotecar ou permutar bens
patnnioniais.
E) Requerer auditoria para fins que se fizerem necessário através do conselho fiscal,
ou de 50% mais um da assembléia ou por qualquer um membro da diretoria.

Artigo 11°. Da realização da assembléia.
A assembléia geral realizar-se-á ordinariamente um vez por ano, para:
A) Apreciar o relatório anual da diretoria;
B) Discutir e homologar as contas e o balanço pelo conselho fiscal.
Artigo 12°. Assembléias extraordinárias.
A assembléia geral realizar-se-á extraordinariamente quando convocada.:
A) Pela diretoria.
B) Pelo conselho fiscal.
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Artigo 13°. Da convocação das assembléias:
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1.

Em primeira convocação, se publicado os respectivos editais ou anúncios coi
a antecedência de 9 (nove) dias, no órgão local de maior divulgação,
mencionados ainda que sumariamente a ordem do dia e indicando o local, dia e
hora da reunião, facultando-se convocação mediante carta protocolada.

Ii. Em Segunda convocação, se publicados os anúncios ou editais com antecedência
de 4 (quatro) dias, ou na forma anterior.
III. Em terceira convocação, publicados os anúncios ou editais com antecedência
mínima de3 (três) dias, ou na forma do inciso 1.
§ Único - qualquer assembléia geral instalar-se-á em primeira convocação com o
mínimo de metade jnais um dos associados; e em Segunda convocação, com 1/3 dos seus
membros; e em terceira convocação com qualquer número.
Artigo 14°. Da Constituição da Diretoria.
PA

A Diretoria será constituída por:

do Der,, 003X0

rão

A) Presidente.
13) Vice-presidente.
C) Primeiro secretári .
D) Segundo secretário.
E) Primeiro tesoureiro.
F) Segundo tesoureiro.
§ 1°. Do Mandato da Diretoria.

O mandato da diretoria será de 2 (dois) anos, podendo haver reeleição por urna vez,
para o mesmo cargo.
§ 2°. Os membros que ocuparem o mesmo cargo na diretoria por 2 (duas) vezes
consecutivas só poderão concorrer os mesmos cargos a partir da próxima gestão.
§ 3°. Poderão todavia concorrer a outros cargos dentro da diretoria, sem necessidades
de intervalos.
Artigo 15°. Da competência da diretoria.
A) Elaborar o programa de atividades e executá-los;
B) Relacionar-se com instituições públicas ou privados para auxiliar na viabilização
das atividades da entidade;
C) Organizar comissões auxiliares, necessárias a execução das atividades
programadas acompanhar seus trabalhos visando os interesses da associação;
D) Elaborar e apresentar nas assembléias gerais o relatório anual, das atividades;
E) Nomear diretores para aqueles serviços que forem surgindo de acordo com os
estatutos e em sintonia eoni os objetivos dtt

n88001ay0;

F) Nomear secretário "AD HOC" quando nas reuniões da diretoria se constatar a
real ausência cio primeiro e segundo secretário;
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O) Na vacância concreta do primeiro e segundo secretário nomear seus substitut
até o termino da gestão
§ r. As deliberações da diretoria tias reuniões ordinárias já programadas, por

mesmo, conhecidas por todos os seus membros, só poderão ser tomadas, quando reunidos o
presidente ou seu substituto legal de acordo com os estatutos e ao menos mais um membro da
diretoria, com os votos de minerva do presidente.
§ 2°. Para assumir qualquer empréstiv necessário se faz o voto deliberativo com
maioria absoluta dos integrantes da diretoria e do conselho fiscal.

Artigo 16°. Das reuniões da diretoria.
A diretoria reuni .r-se ao menos uma vez cada dois meses, tia sede da instituição ou
em local previamente divul(.Yado.
§ Único. As reuniões extraordinárias da diretoria deverão acontecer mediante aviso
prévio, cientificado,direta ou indiretamente, todos seus integrantes.

Artigo 17°. Da competência do presidente.

o

Compete ao presidente:
A) Cumprir e fazer cumprir o presidente estatuto;
B) Convocar e presidir as reuniões da diretoria. Obrigando-se a lavratura das
respectivas atas;
C) Representar a associação ativa, passiva, judicial e extrajudicial;
D) Exercer as funções inerentes ao cargo. Movimentar conta bancária com o
primeiro tesoureiro ou, tia sua vacância, com aquele que o substitui de acordo
com os estatutos;
E) Autorizar juntamente com o primeiro tesoureiro a abertura de conta bancária, das
organizações com autonomia administrativa, ligada a esta associação, sob
responsabilidade das diretorias auxiliares após aprovação da diretoria e conselho
fiscal,
F) Presidir as assembléias gerais.
Artigo 18°. Da competência do vice-presidente.
Compete ao vice-presidente:
A) Substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos;
B) Assumir o mandato, em caso de vacància, até o término da gestão;
C) Prestar, de um modo geral sua colaboração ao presidente;
Artigo 19°. Da competência do primeiro secretário.
Compete ao primeiro secretário:
A) Secretariar as reuniões da diretoria e redigir as respectivas atas;
B) Informar o calendário das atividades da associação;
C) Elaborar relatórios das atividades em conjunto com os demais membros da
diretoria
D) Receber e canalizar t'das as correspotdncias recebidas respondendo aos

respectivos remetentes;
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E) Preparar e manter em dia o fichário dos associados;
F) Ler nas reuniões as atas da reunião anterior e as correspondências;
G) Organizar e controlar os serviços de arquivos da associação;
1-1) Substituir o presidente e o vice presidente em seus impedimentos.
Artigo 200. Da competência do segundo secretário.
Compete ao segundo secretário:
A) Substituir o primeiro secretário em suas faltas ou impedimentos, prestando de um
modo geral sua colaboração;
B) Em caso de vacância assumir o seu mandato até o final da gestão;
Artigo 21°. Da.competência do primeiro tesoureiro.
Compete ao primeiro tesoureiro:
A) Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas de qualquer
espécie, donativos em dinheiro, bôtus, apólices ou qualquer espécie de quaisquer
natureza, mantendo em dia a escrituração toda comprovada;
B) Pagar as contas das despesas autorizadas pelo presidente ou pela diretoria
C) Conservar sob sua guarda e responsabilidade exclusiva, o numerário e
documentos relativos a tesouraria, inclusive balancetes e contas bancárias;
D) Exigir balancete mensal, com escrituração integramente comprovada, das
organizações com autonomia administrativa, denunciando imediatamente
qualquer irregularidade ou ato licito a diretoria e conselho fiscal;
E) Apresentar semestralmente o balancete ao conselho fiscal;
F) Manter em estabelecimento de crédito, em conta corrente, numerário,
movimentando junto com o presidente;
G) Constatando a real vacância do primeiro e segundo tesoureiro a diretoria,
juntamente com o conselho fiscal, elegerão seus substitutos até o término da
gesto.
Artigo 22°. Da competência do segundo tesoureiro.
Compete ao segundo tesoureiro:
A) Auxiliar o primeiro tesoureiro no desempenho de suas funções substituindo-o,
nas faltas e impedimento;
B) Participar das assembléias,
C) Executar as tarefas que ihe fbrern confiadas pelo primeiro tesoureiro.
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CAPÍTULO I\'
41

DOS AUXILIARES DA ASSOCIAÇÃO
Artigo 2 °. A associação terá os seguintes auxiliares:
1. A assessoria jurídica será contactada pela diretoria e se necessário for, a mesma
diretoria contratará um bacharel em direito;
11. Os diretores e auxiliares serão constituídos pela diretoria a medida que os
serviços, previstos pelo estatuto, ['orem surgindo;
111 Um diretor religioso, apontado pela diretoria, será um Teólogo com formação de
nível superior como de Diretor Espiritual.
§ Único. Os dirores e auxiliares serão admitidos mediante indicação e aprovação
majoritária pelos membros da diretoria, devendo a indicação recair necessariamente em
pessoa de ilibida reputação e esteja em condições de prestar os serviços previstos.
Artigo 24°. Do conselho fiscal.

o

O conselho fiscal será substituído por três membros eleitos pela assembléia geral.
§ lO

. Vacância

Na real vacância de membros do con.c'ho fiscal, os seus substitutos serão eleitos
pela diretoria e pelos membros remanescentes do conselho fiscal, até o término da gestão.
§ 2°. Do mandato do conselho fiscal.
O mandato cio conselho fiscal será coincidente com o mandato da diretoria.
Artigo 25°. Da competência do conselho fiscal.
Compete ao conselho fiscal:
A) Examinar sempre que julgar necessário os livros de escrituração da associação;
B) Examinar o balancete semestral apresentado pelo tesoureiro
C) Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da
diretoria
D) Opinar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da diretoria;
E) Participar das assembléias.
§ Único. O conselho fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada seis meses e
extraordinariamente sempre que necessário.
Artigo 26°. Das atividades.
As atividades dos membros da diretoria e do conselho fiscal serão voluntários e
gratuitas ressalvando porém a quem, por decisão em assembléia, dedicar a instituição, em
tempo integral comprovado.
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CAPITULO V
D0 PATRlíiÕNlO

Artigo 27°. Patrimônio da Associação Comunitária Amigos de ajedu
de Orouca por constitui-se de bens imóveis, móveis e utensílios, veículos
semoventes, ações, apólices da vida pública, mensalidade dos associados,
donativos em dinheiro ou em espécie auxílios oficiais ou subvenções de qualquer
tipo.
Artigo 28° . Sendo urna entidade sem objetivo de lucros a Associação
Comunitária Amigos de' Lajedo de Orouca, não distribuirá dividendos seus
participantes, nem lucros, nem qualquer outra espécie de participação, mas todos
os seus proventos serão empregados na manutenção e melhoramento de seus
serviços.
Artigo 29°. Os associados não responderão subsidiariamenie e
pecuniariamente l)o1 obrigações e compromissos econômicos, financeiros e
sociais.
Artigo 30°. [tu caso de dissolução da Associação Comunitária Amigos
de Lajedo de Orouca, seus bens serão destinados a outra entidade congénerL, com
personalidade jurídica, devidamente registrada.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 3 1°. Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela
diretoria e referendados pela assembléia geral, ouvido o Diretor Religios.
Artigo 32°. O presente estatuto poderá ser reformado no todo ou em
parte, cm qualquer tempo, por decisão de dois terços dos associados em
assembléia geral especial mente convocada para este fim.
Artigo 33°. A Associação Comunitária Amigos de Lajedo de Orouca
será dissolvida por decisão da assembléia geral extraordinariamente convocada
para este fim, quando se torne impossível a continuidade de todas as suas
ali vidades.
Artigo 34°. O presente estatuto. entrará em vigor na (lata de seu registro
perante o cartórto competente. 22 de novembro de 2000.
cN.o ;:crdo com o Art. 20 do Dec. lei 2142.'40
utêntlCO a presente, cópia fiel do original do
documento exibido, do que dou fé,

20..2L

Caetitó Ba1._.dG?w-.rr
ÀÁÁÀ de
darumdS
ntoat.munho
1
.

j,

e

' ç1J20

1

WeVt#t._*

'1'mf!h'n Carzial!w ft'n(im

Advogado

18EUOMO DE HO1S E CRIO OEPOES1O
tiit

oA1-A. 11.

Maria Zely de M*98ih&GS• SW8
O1MU
substituta

2017.05.22 16:45:46

c,1r1nh.

