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ClI'ÍTUI.O I

DA LJENOMONIÇAo, SEDE E FINS

art. I" - A ASSOCIAÇÃO DUS DEFICIENTES F1SICOS DE LENÇÓIS PAULISTA. timdada alls 11 de

maio de 1.997, lem por finalidade. como associação civil Selll fins lucra1ivos, congn.,�ar. orientar. proteger.

promover e intcgrM entre si c nn sociec!lule os ddicientcs fisicos de Lençóis Paulis1a. sem distinção de raça.

sexo. cor_ condição social. cfC'do religioso ou polí1ico.

art. 2" • A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE LENÇÓIS PAULISTA adolará a sigla

--ADEFILP" COI1l personalidade juridica de direito privado (conronne prevê para as Associações a Lei

10.406/20(2). com duraçilo indeterminada. de livre associaç:io. eom lilro e sede nesta cidade. situada a Rua

PcmamOUl':ll..H.., Jareim t"ru/cirll. I.clI�llis Paulistõ.l. Esl�llh) de S�"io Paulo.

arl. J". :\ "i\I>EFII.P" tc.:r{1 um Ih.'g.illlClIlP IIlICrIIO. I.'lahnrad�\ � lljHO\\\riH.lu pda sua Diretoriu; hal Regimen1u

disciplinarei t\ ..cu funciol1i1mcl110 (llldcndtl ... l1frel" U1I mio ;'IItCIõI\,l''''"S mediante a� mcdia!oo cabivcis necessárias pólm

este timo (!l' élcllrcJo com �IS nC'cessidades ohservadlls ui.'::ita A"),uci�u;."iu.

nrt. -l" - Esta associal;ão Icm pür (lhjclivo primordial. promover. \)pl)r1l1l1izar. por todos n� mt:Íos a Inclusãu

Sucial plena dOIs Pesso<l:i com Deliciêlll..'ia. ptlr meio da (Ielesao d.... seus direitos civcis e humanus e do

desenvolvimento do respeito pOl" suas capacidades c limi1nçücs,

art. 5" - A fim de cumprir suals) tinalidade(s). a associaçãn-sc orgal1i71t�Ú em tantus unidades de prestação

de serviços. quantas se fizerem necessárias. as quais se regerão ohrigatoriamenle por estas disposições

cstatuláriíls:

I - inclusí"io da Pessoa com Ddicit..llcia na comunidade. através de ações em c(,.lI1jllnto com os Poderes

Ptlblicos c ;:I própria comllllida?c. promovendo a cOll\'i\'�ncia. a di\'llll!ação dos direitos da pessoa cum

dcliciênda. a� p\lssihilidadc� tI...' dl.:-. .... I1\�\h il1ll.'l1tn c.: c�lpaci1;",;:i�' para o trabalho l' subsislência,

II auxilio c oricllta\.'�i\) dl1� dclici""lIh:l\ l'isico ... a�silll "'01110 �lo..tl'" dCpcIH.h:ntcs. �e.ia na própria cntidade

(qll;lIIdo hl1l1\cr n:CUfsn.. uisponi'o'cis) por Illci�) J�l Pr\�jl'h) de Ih,,,,'idag.cl1l uu encaminhando-o a recursos

existentes na sociedade,

III - departmllcntos dcstinmlos ao aprill1oramcnro c n pn)llloçilu du deficiente tisico e a formação s\)cinl c:

cOllscienti7.nção ue Sllas f�)lnílias para atl'lulilllcnlu do mesmo,

IV - <Il1xiliar no ,)cesso fi lmtamentu m.:dico c psicológico (de Reahilitação). disponibilizando. sempre que

possivel assistência material. moral c cspiritllal_ bem como ofercccr_ em sua scdc_ atendimento social.

Iisiotcra�lIticu. fOIl03Udilllóg.icll. odontolt'gico. terapêutico t�upacit1l1:11 e outros. confonlle disponibilidade da

en1idade. hem c.:omo através de parcerias i.' cUII\'�nh\s.



v .- promover e incentivar a prática

j O DEZ 2013
parndcspol1iV,1 das pessoas

trcinamentos continuos e participação cm Competi�ões alins. valorizando tais práticas como reais oportunidades

de superação I accitação dos próprios limites. a1él11 de propiciar maior socialização.

Pnrágrdfo lJnico: Todas as iniciativolS prev�stas deste Artigo reger-se�ão por nom18S próprias constant�

do Regimento Interno e de seu rcgulamentu. (::J}L
�Do"

art. (,'. pam a consecução de scus lins. a ADEFIU'. dc\crn: ." 'I

I - inccllli\'ar (\ permanelllll..' inlcressL' doI comunidade: I: dos puderes públicos pdo deficiente .

II - ... ugerir ,lOS po<.krt:� púhli<':lls. clllid:Jdl." pri\ô1<.!a .... ;!rtlpus ecolh'lIIiclIS. sociais c particulares... cap.11cs e

credcllciadlls. IIlcdidns que ob.iclin�1II ns lillalid<llh...... prc\ i"I:I ... 110 ;'lrtigll :,".

III - el1c.tIllillhar social. prutissiomlllllcntc. e pnr lIlcin do espurte. os deficicntes tisicos atmvés de

orientaç.1n educacional. esportiva� trabalhistél e assistencial.

IV - crinr secções Il'K:nis e regionais quando IIccl.'ssúrins com lista a maior participação e inten:ss� da

comunidade na solução dos problcmas do dclicicnlc físico.

• Parágnlfo Único: paru a conc�ssão dc suas finalidadcs a "ADEFILP". poderá se originar e organi7.ar em

tantas unidades de prestação de serviçt1s. qUilntas S� Jizcn:m necessárias.. as quais se nortearão Regimento

Int�rno aludido 11<\ artigo 3".

CAl'íTlIUJ /I

/JOS ..1SS0CI.1DOS. SUIS J)HVHIIHS li IJIIIHlHJS

;U'(, 7" • A "ADEFII.P". �. t.:l\IlSlilUidil pOI' 1llllllCnl i1il1litmln de :l'Õsodados sem distinç.)o de cor. sexo.

nHcionalidade. protis�ão. de credo rdigit1So 011 pl)litico. dc pessoas li:-.icas. Jurídicas c por instituiçiio que se

inh:rcssarcm pelos ohJetivos da associação. disting.uidos cm cin..:o catc:gl1rias. a saber:

1- FUNOADORES: aquelcs quc assinaram a ata de Illlldação:

11 - CONTRIIlUiNTES: pessoas que contribucm com "'entidade. de fonna pecuniária. regular �

mensalmente. com taxa mínima fixada pela Diretoria:

III - COLABORADORES: pcssoas com dcfiCiência que participam das atividadcs inclusivas promovidas

• pela entidade;

IV - BENEMERITOS: os que se diSlinguir�m com b.:ncfícios rel�vantcs. ajuízo da administração.

V - HONORÁRIOS: <.b qu� se distinguirem com hll..'lIclicins n:lc\antcs. ajuízo da administração.

;lrl. X". S�iu rl.'qllisilt\S para ingrC:ioSll IUI quadru <.h.' ôlssut:imlos:

a) ll1anifcs1éU' cspOlllanCéll1h:IIIC c por 1.':o,l..'rill1 t' dcs<.i�' dl.' c\ll1lpOr l1lJuadro associati,"o:

h) contar mais de 16 anos de idmll.' mi data do pedido dc illgrl.''''so. munido de: documentos pessoais e

comprovante de residência;

c) nã() possuir élntcccdelltcs crilJtillais. t: dt'IIIUllstmr l.'ulllluta socinl ilibada:

li) compromeler-se cm c0l11ribuir nu tkScllvolvil1lento comum dos obj�tívos da associação e cumprir suas

obrigações oriundas do presente cstôltutO.

I'arágrnfo primeiro: é obrigatório qlle o associado da catcgoria "colaboradores" apresente alglllU lipo de

deliciência. scjél tisica. mental. sellsllfial (III múltipla. pois tmta-sc dél caracterização de nossa clientela e quando

hOllver. "laudo médico delalhalldo qllallllipo de dcticiêllcia arrcs�nlada.

2
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'ParágrafO segundo: todo cadastro de associ,ado deven; ler a ap"'" �r�:m��%�ô n:•.. 0-2-Jl.&- -4
Parágrnfo terceiro: o associado que se 'tomar inconveniente ou deixar de cumprir as dispOSições

cstatuarias serno cxcluidos do quadro social. pelQ Oirclor Presidentc;

Parágrafo Ilual1o: da decisiio de exclus�o caberá recurso no. prazo de 5 (cinco) dias. com efeitoi'iJ�
shspcusivo. ÍI Oireloria que de\erá decidir por mai",ia de vulos. ��

a ri. 9". São dircitos dc todas as cale"",ias de Associados quites com suas obrigaçõcs sociais:�
I - rn..'()IIt.'lltar as dep�l1dêl1cias da clllidad� t.' l'venln:-. sociais com o�jc:livo de promoção da inclusão:

II - I'::\uncrar-sc do quadro as:-,olo:iati\ o.:

I)arágnlfo único. Solo din:ilos c:\dusivos das cnlcgllrÍ<ls fundôldores.. colaboradores. benem�ritos e

hOlloritrios. quitc� com SuaiS ohrigaç'l,.\cs S4.lciais:

I - vntnr c St:r vutado pum os cargos cle(ivos�

II - Tumar parte com direito a voz t.' volu llas Asst:mbldas Gerais:

art. 10. São deveres dos associados:

•
1 - cumprir as disposições estatuarias � regimcntais:

II - acatar as decisões c detcrminaçôes da diretoria:

111- lelar pelo bom nome c objctivos da associação:

IV - Os membros àssociados não responderão. nem mesmo subsidiariamente pelos encargos econõmicos.

Iinanceiws e socinis assumidos p..:!" instittliçào,

C,\PÍTUU) III

nos ORGÃOS DlRf.TII'OS 1M IlSSOCl:l0fO

art. II . São órgãos da associação:

a) assembleia gcral

b) diretoria

c) conselho fiscal

"
h.

• DA ASSEMBLEIA GEI�AL

urt. 12 - A assembl.:ia g�ral cOl1stitt1ir�sc.ú dos associadoscoll1 direito a voto nos termos deste estatuto.

que estejam inscrilos no quadnl Stlci;:ll 11\) minimo seis mcses. antes da convocação da assembléia e a ela

comparcç:lm.

al1. 13 A cnnvocaç.itl da asscmhl":'ia g.eral. ordin:lI'ia 011 c\lraordimíria. Hlr-se.á por publicação na

imprensa escrita. com antecedência d� 0.1 (Irés) dias do pr:lI'.u para II n:alizuçào da mc�l11a. com a presença da

maioria dos associados (mctad� mais um) c. cm seguida. trilll.l millllh)S após ;:1 hora marcada. não havendo

quorum instnhlr-s.:.il com qualquer llíml�I\} d� nssodac..llls pn:st.'ntes.

Parágrafo Único: A assembléia geral extraordinária será convocada pela direloria ou por 113 (UI11 terço)

dos associados.

art. 14 - A assembléia geral. órgão sohernno. compele;

a) eleger a diretoria. cunselho fiscal e suprir as nlgas que ocorrerem neste cargo:

3



b) examinar (l relatório da diretorin sobre as ati,.idades e situaçào lill31lceira da associação em cada

períudo: {} OEI .' '�EG1STRO DAS PESSOAS JíJRlDm I
c) altcrar o cstaluto: : 3 Rua 7 de Setembro. 1033 -1.enç6k Pla.(SP)
d) resolver sobre ii fllnção. inCl)rp�)nu;:1() \.. dissoluçàll da a�SOCliIÇ O� Protocolado e •

. Miaofilma�o snb 0.9 O ..IlJ\-.cl- 2{
e) autorizar a aquisiçãu e alienação de imóveis. • . t:, V r\

Parágnlro Único: para eleição dos c:trgos da letra ..... do artigo 14 igual ajuste sendo necessário....I).o/.l .

art. 15 - A assembléiH geral reunir-se.:"! em: '" A
I - Sessão ordinnria. na primdra quinlclla do mês de ag,osto de cada ano. para fins estabeleci

"a" e "b" do al1igll 14:

II _ Scss:io cxtrnordinária. pam res()luçi)c� cOllsl;lnh.'S das feiras "c". "cr' e "c" do mesmo artigo 14.

IlA IlIlU:TOIUA

art. 1(, - A direloria compôcm-sc dc:

•
I. I)residente

II. Vice-Presidente

III. I li Sccrdário

IV. 2" Secretário'

V. 1(> Tesoureiro

VI. 2t1 Tesoureiro

nrt. 17 - O Illandato da direloria :-,,,:ro"l de dobo nllm, a conlar da ekiçílo e posse que serão realizados

sil1luhanca1l1enlt'. podendo a IIll'�I1W s�r n: ..:1l..,ila apl'na, pur IImi:i UIII período ti"" dois 3110:i.

Hrt. IX - ,\ dirt:toria eompcll':

estabelecer laxa l11illim�:

I - Elahonlr o plano lk alh ic1adl':-' anuais. ,m.;al1u:nh' c Imç:lf norma!\ de obri!!açõcs c pagamentos c,
. ".. .. ..
4', •

•

II - Elaoomr e aprovar o seu primcim rcgimcl1l('1 intt:mo;

III - Criar. promover c preencher os çargos nccc:-.súrills aoS �crviços técnicos e administrativos:

IV - Elabomr relatório anllal e ser "presentadu em "ssemhléia gemI.

art. 19 - A diretoria se reunirá.ao menos lima vez. pur bimestre ou pelo número de vezes que for necessário.

art. 211- Compete ao Presidente:

I - iudie:!r nomes P:If3 prccnchcr llS cargus que \'ng,arcm Ilól dirclori.1 e 110 conselho fiscal. devendo ser

colocado em votação na diretor;a:

II - ("(\I1H1C<lr a asscmblc-i;1 g.t:'rall":1 dir\.'luria pilra n:."Ôp.... cli\ils n:ullillCS urdin:',rias c prcsidi.las:

III . R.:pre:-'\.'lIlar a assllcia\,:"Io. ai h a .... pa:-.:o.i\ tlInl'nt\..• clll J Uí/ll 011 I, Ira dck:

IV - Aprl'scl1l:1r ii asselllhlcia �t:ral �l n:la1úríll anllal d:IS ali\ idades da aS�'lCiHÇão. d:Jborado pela dirctoria.

V - Assinar dH:llues li: ordl.'lIs de pagullIcnlo conjuntumente com o Icsourt.'iro:

VI - Decidir com seu VOlO. os casos de empate:

VII - Decidir sobre exclusi'io de associados. nos termos lil) nrtigo 8". parágrafo primeiro deste estaluto.

al". 21 - Compete ao Vice-!'residenle:

1- snhstilnir o presidente em suas raltas ou impedimentos:

4
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II a .. ,ullIir o IlIaII(,liltlll. CIll ca..;,l dI,." \ ;Il.'ii III,." ia. tlll' 11 "'ClI h:nniIHl:

III - prcslar. de modo geral. íl ..;lIa l'lllahnmçdl) �h) pn:sidl.:lltC.

:-trio 22 - Compete ao 1(\ Sc..'\:rcttirio

I - superintender os serviços de secn':laria:

II - secrelariar as reuniões da direhlria c assembléia gemi e redigir tiS competentes atal\i:

II] - elaborar os relatórios das atividmlcs da associnção cm conjulltl'l com os demais membros d

"o.'
IV - tàzer publicar todas as noticias das atividades da associação: ...

v - n:ceber a correspondência e encaminhá-Ias:

VI - ler nas reuniões as atas da SCSS{lll al1lcrior e a c(lrrcspondêllcin tlirigir ii associação:

VII- prepnrar. organizar e conlrolnr os scrvil;os de arquivos e fichúrios:

VIII 111.1I11\,,'r COlltatos c n... lacitlllamt:lltlls visando a dinllg.ac;ào do!\ o�jetivos desta entidade;

IX - rchl\:illnar-s� COlll I..'nlid;uk� ,lU pCSSI\as li:-.iC.h. juridicils. com l) uhjCli\.u de ampliar o lIuadro

assllcialiVll.

• �'rt, 23 -- Compete au 2" Scnctúrio:

I - suhstituir o primeiro sccrctitrio em SllílS làllas ou impedimentos:

II - asslIIllir O mandato. em caso de \':lcância. ate o seu tcnnillo;

III - prestar. de mo<10 geral. n sua colnboração apo primeiro secretário.

art. 24 - Compete ao 1< tesoureiro:

I - ter sob sua guarda a responsabilidade. valores dn associação. nos limites que forem fixados pela

diretoria.

II - assinl.lr ordem d..: pagíllllellh) e chclJue cOIl.iulltamt:nt..: com (l prcsidente;

III - l�lzcr pag.i.ll1IClll�lS 11l" lill1ilc� I..' p\,.'I:I l(lmla 'IUI..' I()I' \"'stahelcl.:idil pelu diretoria:

I V .- ler cm dia ,I escrilun.l\=tlo das rl..'c\,..ilas c ,-h.'srh:sa:oo:

V
. � ..

apresentar ,i din.'turia u n:lalúril) ila situnc;ão fin3nCt'im (I ue. �cfii encóllninhada à assembléia geral e a

"

•

prest31.;ãll de clUltas que devcrú ser ellcaminhada ao con�ellhl li!\Cal e. aimJa Ibrn�cer a esses úrgãos infonl1açõcs

sup\cmcnlarcs qu� lhes forem �t)lieitndas .

art. 25 - Compt:te ao �I' tesoureiro:

I - substituir o 10 tesoureiro t:m sllas 11IItas Oll impedimt:l1Ios:

II - assumir o mandato� em caso dc.: vacância. até o término;

III - prestar. de modo geral. a sua colaboração ao primeiro tesoureiro.

"rt.26 DO CONSELHO riSCAI.:

o cOl1selho fiscal. eleito pela "ssclIIhlêia geral. com mandato de dois al1os. coil1cide com o mandado da

diretoria. é composta de J (três) lllcmbrns l' .3 (tres) suplentes. com seguintes atribuições:

�:\alllillilr. st:lllprc que "dwr Jl\,..ú....... :'Irio. o:.. lh flh dI.' ..:�l.'rilllrH"'.ii .. 1 da assOl.:iação:

II - \"'.\':ll1Iinar l' halanccle :"t\"'IIh.'slral .. prcsemmlo pelt\ 1C':'o�lllr..:inl. opinamh. a respeilu;

III . apreciar us balanços c t) il1'w-cnl:'lril)� qu\,.' i1Clllllll;lIIh:lIlll) rc!alúrio anilai da dir�toria. encaminhando-os

com respcclivo parecer:

IV . opinar sobre a aquisiçfin de bt:l1s pllf parle da Hssociução encaminhundo ii diretoria:

V - nprovar as contas ti.. as:-.uciaçtio.

5
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al1. 27 n{l\) recebem "I..'US 1 )il'c:h'll'l.". COJlsclhl.'iro.... "ssl�imltls. fund:ldnres. benfeitores ou equivalentes

qualquer lip"l de' remUllCrrl<;tll'l. \ alltagt:1Il tlll hl'II�'lil.'itl. direi:! t'lI indirclamenle. IX'r qualquer forma ou título. em

razãu das COl11llCl�ncias. funçix.... llll :Ith id;Hk'� lilh..' 1111....... :'\l.'jillll alribuida... pcltb rcspccti\ns aios constitutivos.

, ' \'REGISTRO DAS PESSOASJ�
. Rua 7 de setembro. 1033 . �sOPta,(SP)

PtOlccolado e _ O � �
"'icrofilm.rl� sob o n! _ _ •
. --..- ,'.1

art. 2H - O palrimônio social scni constituído de bens móveis. il1lón�is. veículos e semovente �'\.o.�

Parágrnfo primeiro: lal palrimôl1;o serlÍ formado atl11vés de doaçôes. ações. apólices da . Ica.

mcnsalidndcs 1.105 contribuintes. donativos. cm dinheiro 011 cm espécie. auxilios oficiais Oll subvenções de

CAf'Í7'UI.O /I'

/)OI'ATRIMÔNIO

qualquer tipo. d�sdl' que. comprovatl<ls sua origem Legal. Iícira.

nrt. 29 No caso de dissolw;.in social da inslitlliç.in. os bens remanescentes será destinados a outm

instiluiç;in. cougC:I1l:re com personalidade .iuridic.íI. Sl'UC óI .Ili"idmks PI\.'pondcmntes 110 Estado de São Paulo. e

registrada l1u ....llnsclho nacional dI..' �"..n i\'l\ ...\)�i;ll.

• CAPÍTU/.O V

IMS /)/Sf'OSIÇÕES GERIAS

lIrl. 30 - A ASSOCIAÇÀOS DOS DEFICIENTES FíSICOS DE LENÇÓIS PAULISTA "ADEFILP", sen;

dissolvidi:l quando se tornar impossí"e1 a cnntillunçno til' SlHlS ntividades. que só poderão ncontcc�r por

assembléia geral extraordinúrin. c.:spccialllu..'ntc cOllvocad" para esse tim.

lIrl. 31 - O presente eslatll!O podeni ser relonnado. no 1<>do ou em pm1e. em qualquer tempo. por decis:l,'

da I1lêlioria absoluta dos nssociados. em assembléia geral especialmente convocada para esse fim. e entrará em

vigur na data de sell n:g.istro em Ci.lI1Ôrin.

'lrl. 32 Os casl'l� umisslIs no pn.:s ....nh: .... st:llI110. �",'r;io rcsl'I�'idos pela din:lOria c referendado pela

aSS�lllhl�'ia �cfal.

•
Elahllrad"ll.:l11 11 de mail) de 1 ')<)7 .

RcfollllulaÚll P"nl ali:l1der as cxigêll .... ias da Lei I0.406/:!002 �111:!6 dejunlw de 2006.
"I '.

1.ençóis Paulista' J

� R."-ep..�
.. 151: 'u u('I!(cf"ííTOlinirn i

I" S(,l"rt'I.iriu
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