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A CONGREGAÇÃO DAS IRl','IÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESA1"rp�RADO-,=
sede na à Rua Duque de Caxias, na, 1.115 - Vila Recreio nesta Com de

Ourinhos (SP), inscrita sob a CNPJ na. 53.419.016/0001-08, em exerclc' oJ

dia 22 de Julho de 1956, obedecendo a decisão de seus membros, em Assemb -iá
Geral realizada em 01 de março de 2011, promove ALTERACÃO DE SEUS ATOS

ESTATUTÁRIOS, de acordo com o Código Civil Brasileiro e em conformidade com

o que preceituam os Estatutos da Congregação das lrmãzinhas dos Anciãos

Desamparados, passando doravante a vigorar o seguinte:

t

ESTATUTO SOCIAL

• t

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO.

Art. 1°. Sob a invocação da proteção da Virgem Santissima, do Glorioso São José,

de Santa Marta e da Santa Fundadora Madre Teresa de Jesus Jornet, a

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS 

exercício nesta cidade e Comarca de Ourinhos (SP) desde 22/07il956, é uma

associação civil nos termos dos artigos 53 a 61 do Código Civil, beneficente,

, caritativa e de assistência social, sem fins económicos, com prazo ir,:determinado

de duração e sede na Rua Duque de Caxias, na. 1.115 - Vila Recreio - Ourinhos

(SP), CEP: 19911-801.

•

Art. 20• A Associação tem por finalidade promover o bem de todos os idosos, sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de

discriminação, a prática da caridade cristã no campo da assistência. social e da

promoção humana, visando especialmente abrigar pessoas idosas ce ambos os

sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e

t espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua
saúde física e mental, tudo em cOl:.sonància com o que dispõe o Estatuto do

Idoso, Lei 1:." 10.741, de 10 de outubro de 2003 e demais legislações em vigor.

Parágrafo Único. A Associação prestará assistência gmtuita aos
reconhecidamente pobres, de acordo com suas possibilidades e o estebelecido na

legislaçào em vigor.

Art. 3°. A Associação terá um Regimento Interno elaborado pela sua Diretoria

que disciplinará o seu funcionamento e desenvolverá as suas atividades

observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

economicidade e da eficiência.

,

Alt. 4°. A Associação por sua origem, flGnureza, formação esti, vinculada /.fl;
estatutariamente aos regulamentos gerais da Congregação das Irmi zinhas dos� _

t Anciãos Desamparados. Çj_�
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Art. 5°. A Associação é organizada e constituida por um número ilimitado de

associados, denominados membros efetivos e membros contribuintes:

a) MEMBROS EFETIVOS: são natos da Associação todas as religiosas (freiras),

professoras da ordem da Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos

Desamparados e que tenham residência na cidade Ourinhos (SP);

•

, b) MEMBROS CONTRIBUINTES: são os associados que contribuem

monetariamente ou com seus serviços prestados,

Parágrafo Único. A Associação reger-se-á pelo presente Estatuto Social, pela

legislação Brasileira e pelas constituições e demais dispositivos gerais que regem

a Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados,

CAPÍTULO III

DA ADMISSÃO DOS SÓCIOS

Art. 6°. Para ser admitido na categoria de MEMBRO CONTRIBUINTE o

candidato deve satisfâzer as seguintes condições:

aI ser indicado por qualquer dos MEMBROS EFETIVOS, em pleno gozo de seus

direitos sociais;

bl ser proposto por dois associados, em pleno gozo de seus direitos sociais e ser a

!proposta aprovada pela diretoria,

• CAPÍTULO IV

DA DEMISSÃO E EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS

Art• .,.. Os Associados perderão essa qualidade, nos casos de:

a) renúncia aceita pela Assembléia;

bl ausência definitiva do pais;

cl por vontade própria, se assim o desejar;

dI exclusão por ato da Diretoria;

e) morte ou incapacidade mental.

Parágrafo Único: A perda da qualidade de Associado implicará na de todo e �
qualquer direito contra ou em relação à Associação contra a qual caberá recur .

à Assemblêia GeraL

t
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L

Art. 8°. São direitos dos associados:

aI Tomar parte nos trabalhos e deliberações das Assembléias Gerais;

bl Todos os associados efetivos podem votar e ser votados;

cl Propor a admissão de novos associados;

dI Encaminhar à diretoria propostas referentes à melhoria dos serviços.

Art. 9°. São deveres dos associados:

•

L

aI Cumprir com as disposições estatutàrias e as regimentais da Congregação das

Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados;

bl Acatar as decisões da Diretoria e as Resoluções das Assembléias;

cl Zelar pelo decoro; bom nome e funcionamento da Associação;

dI Prestar, como voluntàrio, colaboração junto a Associação, incumbindo-se dos

cargos e oficios que lhe forem atribuidos, sem direito a salários, indenizações,

compensações ou remunerações de qualquer espécie ou natureza;

el Cooperar para o bom êxito das finalidades sociais, dando-lhes seu apoio oral e

pagap,do regularmente as contribuições.

•

Art. 10. O exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres constantes neste

Capitulo serão regidos por este Estatuto e pelas disposições que regem a

Congregação das lrmãzinhas dos Anciãos Desamparados.

Parágrafo Único: Os associados não adquirem direito algum sobre os bens e
direitos da Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados, a titulo

algum ou sob qualquer pretexto, bem como não respondem subsidiariamente

pelas obrigações da associação.

CAPÍTULO VI

DAS PENALIDADES

L

Art. 11. O associado que infringir os estatutos, regimentos internos, resoluções

da Diretoria ficará sujeito, de acordo com a natureza da infração, ãs seguintes
penalidades:

aI Advertência, que poderá ser feita por qualquer membro da Diretoria e por
escrito, aplicada pelo Presidente;

bl Suspensão: será aplicada pelo Presidente com a aprovação da Diretoria;

cl Exclusão: é admissivel no caso de manifestação ostensiva contra a Associ
ou seus poderes constituidos, bem como qualquer tentativa de desagreg ao

L
��-�------�---��--
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CAPÍTULO VII

DO !\IODO DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAM:ENTO

Art. 13. A Associação será composta e constituida dos seguintes órgãos:

• I - Assembléia Geral, órgáo deliberativo;

II - Diretoria, órgáo administrativo;

Il.I • Conselho Fiscal, órgão fiscalizador.

Art. 14. A Assembléia Geral é órgão soberano, sendo constituída pelos

MEMBROS EFETIVOS e MEMBROS CONTRIBUINTES, em pleno gozo de seus

direitos sociais, e a ela compete:

•

I - Resolver sobre assuntos de interesse da associação;

II - Alterar o Estatuto

III - Decidir, em grau de recurso, a exclusão de associado.

IV - Destituir os administradores nos termos da legislação Civil em vigor e em

consonãncia com os Estatutos Gerais da Congregação das Irmãzínhas dos

Anciãos Desamparados;

v- Aprovar as respectivas contas da associação;

VI. Eleger os membros da diretoria (presidente, vice-presidente e tesoureiro).

Art. 16. A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital, afixado

nas dependências da Associação, com pauta dos assuntos a serem tratados e por J

circulares e ou outros meios convenientes, a todos associados que a compõe

�s
�

I • regra geral, com antecedência de 8 (oito) dias;

t

Parágrafo único. As eleições para os cargos da Diretoria serão realizadas em

Assembléia Geral no fim da vigência da Diretoria ;mterior, podendo ser realizada

votação por aclamação ou através de voto secreto, devendo, sempre que possível,

se dar a posse no mesmo ato.

Art. 15. A Assembléia Geral realizar-se-á ordinariamente, de três em três anos,

no mês de março e em caráter extraordinário quando convocada pela Diretoria,

pelo Conselho Fiscal, por requerimento de 1(5 dos associados.

t
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!jr. A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente da Diretorr�rl"
ausência ou impedimento pelo seu substituto legal e, na falta deste por àqu<:k/
g�e o Presidente indicar.

t !j2°. As atas das Assembléias Gerais serão aprovadas, ao término de cada
reunião, e assinadas pelo Presidente e/ou seu substituto legal, pelo secretário e

por todos os associados e visitantes presentes.

!j3°, Para a reforma estatutária é exigido o voto concorde de 2/3 dos associados,

presentes à Assembléia Geral convocada especialmente para esse fim, não

podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos

associados, ou com menos de 1/3 nas convocações seguintes.

!j4°. O Edital de Convocação das eleições será expedido com antecedência mínima

de 15 (quinze) dias antes da eleição, devendo conter: data, hora e local de

realização, ordem do dia a ser apreciada e outros aspectos que julgarem

necessários.

t

CAPÍTULO VIII

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 17. A direção. da Associação será exercida pela Diretoria regularmente

constituida nos termos dos Estatutos Gerais da Congregação das Irmãzinhas dos

Anciãos Desamparados, sendo composta de um presidente (Madre Superiora), um

vice-presidente, um secretário e um tesoureiro, com mandato de 03 (três) anos,

todos MEMBROS EFETIVOS, sendo permitida sua reeleição.

•
Art. 18. Compete à Diretoria entre seus direitos e deveres:

t

I - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste estatuto, dos regulamentos e

regimentos internos da Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados

e da legislação em vigor;

II - Resolver sobre admissão, readmissão, licença e aplicação de penalidade aos

associados, sempre dentro do espírito estatutário;

UI - Propor modificações ou reformas dos estatutos;

IV - Organizar e fixar os vencimentos dos funcionários da Associação admitindo

se, licenciando-os ou demiti-los;

V - Arrecadar as rendas e efetuar as despesas da Associação;

'1(!. - Indicar, destituir e substituir os membros do Conselho Fiscal;

VII - Buscar os recursos necessários para sua subsistência junto à comunidade e
instituições; ln
VIII - Relacionar-se com instituições publicas e privadas para mutua col�o tN
em atividades de interesse comum; ((Y\'1 rJ

;#jP-
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IX - Apresentar ao Conselho Fiscal sempre que solicitado os bal nços, relat :os

e toda a documentação relativa à Associação. . . ",f

X - Eleger o secretàrio que será MEMBRO EFETIVO; -'. .

XI - Decidir matérias relacionadas à sua administração observan -se o pres�ngi/
Estatuto e cumprir e fazer cumprir o que dispõe os regulamento �¥
Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados.

t

Parágrafo único. O secretário deverá ser eleito na mesma Assembléia de eleição

da Diretoria, devendo seu nome e qualificação constar na ata de Eleição.

Art. 19. A Diretoria da Associação reunir-se-á ordinariamente, ao menos uma vez

por mês, em dia e hora designados pelo presidente e, extraordinariamente,

. quando se fizer necessário, com designação da matéria a ser tratada.

Art. 20. São atribuições do presidente da Associação:

t

1- Representar a Associação ativa e passivamente, judicial e extrajudiciaimente;

11 - Convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e da

Assembléia Geral;

111 - Dirigir e orientar as atividades da Associação;

IV - Assinar cheques e movimentar as contas bancárias em nome da Associação;

V - Admitir e demitir funcionários, respeitando a Legislação Trabalhista e as

Convenções de cada categoria empregada;

VI - Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e o Regimento Interno;

VII - Apresentar ao Conselho Fiscal até o dia quinze de fevereiro de cada ano o

balanço geral referido na letra anterior, juntamente com o relatório das

atividades, acompanhados dos extratos bancários das contas de movimento e

aplicações financeiras do último més a que se referir o balanço, juntamente com

o relatório do inventàrio dos bens patrimoniais;

VIll - Solucionar os casos omissos que lhe forem submetidos a exame ou que

chegarem a seu conhecimento;

IX - Arrecadar e administrar as contribuições, rendas de qualquer tipo, auxilios e

donativos em dinheiro ou em espécie, mantendo em dia a escrituração toda

comprovada;

X - Participar das reuniões convocadas pela Congregação das Irmãzinhas dos

Anciãos Desamparados, prestando contas de suas atividades e cumprindo as

determinações que lhe são conferidas.

t
Art. 21. São atribuições do vice-presidente:

-""---------�--

--------------
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I - Secretariar reuniões da Diretoria e das Assembléias Gerais e elaborar as

respectivas atas;

II - Ler a ata da reunião anterior fazendo as observações necessãrias e publicar

todas as noticias das atividades da Instituição;

III - Verificar a atualização do cadastro dos residentes e assistidos;

IV - Elaborar os relatórios das atividades anuais em conjunto com os demais

membros da Diretoria;

V - Preparar e manter em dia os fichãrios dos associados e contribuintes;

VI - Organizar e controlar os serviços de arquivo e fichário da Secretaria,

inclusive o arquivo patrimonial;

VII - Executar outros serviços solicitados pela Madre Superiora;
•

Art. 23. São atribuições do tesoureiro:

I - Apresentar em todas as reuniões da Diretoria o relatório financeiro e balancete

contábil do mês anterior, levantado pela empresa de contabilidade ou profissional

habilitado, ou sempre que for solicitado pelos órgãos da Congregação das

Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados;

II - Providenciar, em tempo hábil, recebimentos de juros, dividendos e outros

rendimentos;

III - Conservar, sob sua guarda e responsabilidade exclusiva, o numerário e

documentos relativos à tesouraria; inclusive contas bancárias;

IV - Executar outras tarefas peculiares da Tesouraria ou solicitadas pelo

Presidente .

• CAPÍTULO IX
DO CONSELHO FISCAL

Art. 24. O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros titulares e 3

(três) suplentes, indicados pela Diretoria conforme previsto no art.l8, inciso VI.

ãl". O mandato dos membros do Conselho Fiscal será coincidente com O

mandato da Diretoria.

ã2°. Em caso de vacância, o respectivo suplente assumirá o cargo até o término
do mandato. .

t ã3°. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, membros da Diretoria e seus
parentes até terceiro grau. 4(7/

Art. 25. Compete ao Conselho Fiscal: Wr--

C
7
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I - Examinar <e-G�star, mediante parecer, a prestação de con s das v b' •.
recebidas do governo federal, estadual e municipal e exigir a apr�entação os\,-/
documentos que julgar necessário e que diga respeito a sua função; ;x--/

II - Examinar anualmente os balancetes e documentos.

Parágrafo Único. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano

e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu

presidente.

•

•

CAPÍTULO X
DO PATRIMÔNIO E FONTES DE RECURSOS

t
Art. 26. O Patrimõnio Social da Associação será constituído por todos os bens

móveis, semoventes e imóveis de sua propriedade e por todos aqueles que vier

adquirir, assim como por todos os legitimos direitos que possua ou venha

possuir.

Art. 27. São fontes de recursos para manutenção da Associação:

I - Donativos, contribuições, auxilios, subvenções, convênios e doações

Blltrimoniais;

II - Rendas de bens patrimoniais;

III - Promoções e eventos;

IV - Rendimentos de aplicações financeiras;

V - Outras receitas eveIJtuais.

Art. 28. A Entidade declara e se compromete, sob as penas da lei:

t

I - Aplicar suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual resultado operacional

integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de

seus objetivos institucionais;

II - Não perceberem seus diretores, conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou beneficios, direta ou

indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções

ou atividades que sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

III - Aplicar os recursos advindos dos poderes públicos em conformidade ao

estabelecido nos convênios e legislação aplicável.

Art. 29. Em caso da associação não mais somar condições para atingir seus

objetivos, esta poderá ser dissolvida por deliberação da Assembléia Geral

especialmente convocada para este fim e com voto concorde de 2/3 (dois terços)

dos Associados presentes, não podendo esta Assembléia Geral deliberar, em

primeira convocação, sem a maioria absoluta, ou com menos de 1/3 (um terço)

nas convocações seguintes.

t Parágrafo único. Os bens remanescentes serão destinados a outra instituiçã

congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Consel
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X" Art. 30. Não se reconhece a validade de toda e qualquer alienação, aquisição a
que titulo for, permuta, comodato ou constituição de quaisquer ónus sobre

imóveis da Instituição sem a prévia ciência do Órgão Superior da Congregação

das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados e sua expressa autorização, conforme

determina os Estatutos Gerais.

Parágrafo único. O não atendimento ao disposto neste artigo implica em violação

ao art. 1.268, e seus !3!3 1 ° e 2° do Código Civil Brasileiro, sem prejuízo das

.!¥;U1ções penais previstas no Código Penal Brasileiro.

•
CAPÍTULO XI

DO VOLUNTARIADO

t
Art. 31. A Associação poderá organizar o trabalho voluntário ao atendimento de

suas finalidades institucionais.

!j 1°. O Trabalho voluntário poderá ser disciplinado em Regimento Interno,

devendo os voluntários firmar "contrato de voluntário" e/ou "Termo de

Voluntário", na forma da lei.

!j 2°. Os voluntários serão inscritos em livro e/ou listas competentes.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

• t
Art. 32. A Associação poderá firmar convemos com entidades assistenciais,

públicas ou privadas, tudo no interesse de sua manutenção e desenvolvimento.

Art. 33. Desde que não contrarie a finalidade principal da Congregação das

Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados e o seu Regulamento, o Estatuto Social

poderá ser reformado total ou parcialmente, inclusive no tocante à administração

da associação, em quaiquer época ou momento por sugestão da Diretoria, do

Conselho Fiscal e por decisão da Assembléia Geral, especialmente convocada

para tal finalidade com voto concorde de 2/3 (dois terços) dos Associados

presentes, não podendo esta Assembléia Geral deliberar, em primeira convocação, JJ

sem a maioria absoluta, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações

seguintes.

Art. 34. A Entidade, embora se regendo pelas leis do país, em tudo que a es

não contrariar ficará sujeita as disposições do direito canónico.

t
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Rua Duque de Caxias. 1115 - Vila Nova Sá - CEP 19911-80

lar-santa .lereza@ig.com.br

Art.35. Os casos omissos neste Estatuto e no Regimento Interno, qu

contrariem o Regulamento da Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos

Desamparados ou dispositivos legalmente estabelecidos, serão resolvidos pela

Diretoria.

Art. 36. O presente Estatuto entrará em vigor na data de seu registro em Cartório

de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Municipío e Comarca de Ourinhos/SP.

Ourinhos/SP, 01 de Março de 2011.

t

p

Ir ã Mirtha Fany Cortês Quinzacara

Se retaria

fi�t�

t

Euler Penti a o . astos

Advogado OAB/SP n° 65259-SP.
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