
REDE DO CANCER DE LENÇÓIS PAULISTA - SP
INSCR. ESTADUAL: Isenta CNPJ: 02.153.077/0001-27

e-mail. r eciedocanceripParnail.corn site: http://rededocancerdelp.com.br/

rroo,41,)
1,3

-r
11 t 1..X0 •

REDE DO CANCER DE LENÇÓIS PAULISTA

ESTATUTO SOCIAL

CANTUTO I

DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FINS

Art. 12 - A REDE DO CANCER DE LENÇÓIS PAULISTA é uma associação civil de

direito privado, sem fins econômicos, de finalidades beneficentes e

filantrópicas, com sede e foro na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São

Paulo, à rua Carlos Trecenti, n9. 300, Vila Santa Cecilia — CEP: 18683-214.

Parágrafo Calico — Fica reconhecida a data de 21 de março de 1997 como a da

constituição definitiva da Associação.

Art. 29. - A Associação tem prazo de duração indeterminado.

Art. 32. — O exercício social coincidira com o ano civil.

Art. 42. — o objetivo social da Associação 6:

a) prestar apoio aos portadores de câncer e seus familiares, orientando-os no

que diz respeito aos seus problemas medicos, psicológicos, morais, sociais,

matérias e jurídicos, relacionados com neoplasia maligna, atendendo a

coletividade local sem distinção de qualquer natureza;

b) propiciar a população, esclarecimentos sobre câncer, visando a educação em

saúde e a prevenção da doença;

c) promover a defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de

ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por

meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos;

d) aplicar integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional

na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no terr
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e) assegurar o permanente exercício da conduta ética de forma a preservar e

estimular o trabalho voluntário voltado às atividades de rapoio- . 4asindvíduos
JURIMAS,

com cancer;

f) fornecer informações legais requeridas pelo pacie lartiiNr es ,

inclusive as relativas aos direitos e deveres dos indivíduos com cancer, atuando

desde a prevenção até a reintegração do indivíduo em seu meio social,

estimulando a atuação dos órgãos competentes no sentido do cumprimento da

legislação;

g) articular junto ao poder público, critérios que assegurem o atendimento

integral e digno aos indivíduos com cancer;

h) Promover, através de suas atividades, campanhas, palestras, encontros,

propiciando permanente atualização de seus voluntários e de toda comunidade,

no que se refere a educação e informações sobre cancer;

i) garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios

socioassistenciais-inexistência de cobrança pelo serviço.

Art. 52 - Os recursos financeiros para manutenção da Associação advirão de

mensalidades de seus associados, repasses de verbas municipais, estaduais,

federais, doações, participações em eventos junto a comunidade, além de

outras fontes licitas a critério da Diretoria.

CAPITULO H

DOS ASSOCIADOS

Art. 62. — A Associação compõe-se de um número ilimitado de associados, sem

distinção de sexo, cor, raça, nacionalidade ou credo politico, assim classificado:

a) Fundadores — são aqueles que colaboraram na organização da sociedade,

tomaram parte na Assembleia Geral de aprovação deste Estatuto e

subscreveram a respectiva ata.

b) Contribuintes — são todos aqueles que, admitidos na Associação, contrib

mensalmente para seus cofres.
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c) Honorários — são aqueles que, não pertencendo ao quctrr, cle---as,sc.i0ottcr,s1;
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fi7eram jus a essa homenagem, a critério da Diretoria.
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d) Benfeitores — são aqueles que, a critério da Diretoria, tenham recebido esse

título, por relevantes serviços prestados à Associação.

Parágrafo único — A Associação tem existência distinta de seus associados, não

respondem estes, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

Art. 72 - A admissão de novos associados atenderá os seguintes requisitos:

I) somente será admitido como associado a pessoa física, maior e capaz;

II) a admissão devera ser precedida de indicação por outro associado em dia

com suas obrigações sociais;

Ill) a indicação deverá conter a identificação completa e precisa do proposto;

IV) a admissão será deferida pela Diretoria.

Parágrafo Calico: Uma vez admitido, o novo associado terá seu nome lançado no

rol do livro de associados.

Art. 80. — Os associados CONTRIBUINTES, para utilizarem-se das prerrogativas

sociais, deverão estar quites com os cofres da Associação. A falta de pagamento

de contribuição impedirá o exercício das atividades previstas neste estatuto.

Art. 92. — São direitos dos associados:

a) Participar das assembleias gerais, discutindo e votando os assuntos

constantes da ordem do dia;

b) votar e ser votado para cargos diretivos, observado o disposto no artigo 21;

c) Apresentar à Diretoria propostas e sugestões que visem o interesse da

Associação;

d) Requerer à Diretoria, com um mínimo de assinaturas de 1/5(um quinto) dos

associados em gozo de seus direitos, a realização de Assembleia Ger. I

Extraordinária, indicando os motivos das necessidades realizá-la.

e) Propor ã Diretoria a admissão de novos associados.
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Paireigrdiu Link.° — Tendo skit) requei kid d lealização da assetiiLeia cofiforrne

disposto na letra "d" e não havendo manifestação da Diretoria no pra7o de 30

(trinta) dias, poderão os requerentes convocar a assembleia geral diretamente.

Art. 109 — São deveres do associado:

a) pagar, com pontualidade as contribuições sociais;
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b) aceitar cargos e funções que lhes forem confiadas pela Associagao, salvo

casos de justificado impedimento;

c) comparecer as assembleias gerais e as reuniões da Diretoria ou do Conselho

Fiscal, quando destes fizer parte.
c.%

d) Dirigir-se à Diretoria, por escrito, quando considerar necessário, para defesa

dos interesses da Associação e recorrer das decisões da Diretoria a Assembleia

Geral.

Art. 112 - Incorre na pena de exclusão o associado que:

I) deixar de pagar, por três meses consecutivos, as contribuições sociais;

II) causar danos de natureza moral ou material à Associação;

Ill) opor-se de forma ilegítima às diretrizes fixadas pela Assembleia Geral e pela

Diretoria.

Parágrafo único — A eliminação ou perdas de direitos de associado sera decidida

pela Diretoria, por proposta a ela apresentada por qualquer associado, com

exposição dos motivos, cabendo à Diretoria a comunicação de sua decisão ao

associado eliminado.

Art. 122 - Incorre na pena de demissão o associado que:

I) recusar ou abandonar, sem justificativa, cargo ou função para os quais tenha

sido eleito ou nomeado;

II) tiver comportamento inadequado ou desrespeitoso perante

associados, Diretoria, médicos ou funcionários da Associação.
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At L. 132- Pala a exclusão ou dernissão de associado, A DilelUf ia iusLauiatS

procedimento onde fique assegurado o direito de defesa, bem como de recurso

Assembleia Geral.

CAPITULO III

DA ASSEMBLEIA GERAL

Aft. 142. - A Assembleia Gera; exprime 0 poder soberano da Assucia0o e é
constituída pelos associados em pleno gozo de seus direitos sociais.

Art. 159. - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano até

31 de marco para:

a) deliberar sobre as contas da Diretoria, o Balanço Geral e o Relatório de

atividades relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano

anterior;

b) eleger e empossar, a cada 02 (dois) anos, os membros da Diretoria e do

Conselho Fiscal.

Art. 169. — A Assembleia Geral reunir-se-6 extraordinariamente sempre que os

interesses sociais exigirem a manifestação dos associados, e especialmente para

deliberar sobre os seguintes assuntos:

I — Destituir os administradores;

— Alterar o estatuto.

Parágrafo 19. - As Assembleias ordinárias e extraordinárias poderão ser

realizadas concomitantemente, mediante convocação na forma fixada por este

Estatuto.

Parágrafo 29 - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente ou seu

substituto legal, pela Diretoria ou por associados que representem no mínimo

1/5(um quinto) dos associados, no caso fixado no parágrafo único do artigo 92

deste Estatuto.
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convocação, meia hora apenas entre a primeira e a Se

qualquer número de associados presentes.
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Parágrafo 49. - As decisões das Assembleias Gerais sergb tomadas por maioria

simples de votos, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

Parágrafo 52. - Para a deliberação sobre dissolução da Associação sera

necessário o voto de 2/3 (dois terços) dos associados.

Parágrafo 62. - Os associados não poderão ser representados nas assembleias

gerais por procurador.

Parágrafo 72 - Para a deliberação a que se referem os incisos I e II deste artigo, a

Assembleia sera especialmente convocada para esse fim, cujo "quárum"

atendera o disposto no art. 21, parágrafos 2° e 3° deste Estatuto.

Art. 172. - A convocação para as Assembleias Gerais sera feita por edital

publicado uma vez na imprensa local, com antecedência minima de 10 (dez)

dias.

Art. 189. - As Assembleias gerais serão presididas pelo Presidente ou seu

substituto legal, o qual convocara um associado para servir como secretario.

Art. 192. - As atas das Assembleias Gerais serão lavradas em livro próprio e,

após sua leitura e aprovação, deverão ser assinadas por todos os associados

presentes.

CAPÍTULO IV

DA DIRETORIA

Art. 202. - A Associação sera dirigida por uma Diretoria composta de 03 (três

membros), eleitos pela assembleia geral com mandato de 02 (dois) anos, para

os seguintes cargos: Diretor Presidente, Diretor Secretário e Diretor Tesoureiro.
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Parágrafo 12. As chapas eleitorais concorrentes, cóntendo os nomes—dos

candidatos deverão ser apresentadas na Secretaria da Associação no prazo de

05 (cinco) dias, contados do primeiro dia ail seguinte à publicação do edital.

Parágrafo 22. - As chapas eleitorais apresentadas no prazo serão levadas pelo

Presidente 5 Assembleia Geral, a qual escolherá a chapa vencedora através de

voto secreto.

Parágrafo 32. - Havendo inscrição de CHAPA única, a eleição poderá ser

substituida por aclamação, sem necessidade de votação.

Parágrafo 42. - Feita a aclamação ou realizada a votação e apurados os votos, a

Assembleia Geral dará posse imediata aos eleitos ou os aclamados.

Parágrafo 52. - Os mandatos findo reputam-se prorrogados até que se realizem

as novas eleições.

Art. 222. - Compete 5 Diretoria:

a) Administrar a Associação com plenos poderes, de acordo com a Lei e o

presente estatuto, para consecução do seu objetivo social;

b) apresentar anualmente 5 Assembleia Geral o Balanço Patrimonial, as

Demonstrações Financeiras e o relatório da administração.

c) Mediante duas assinaturas em conjunto, celebrar contratos, convênios e

quaisquer outros atos que obriguem a Associação, nomear procuradores com a

cláusula "ad judicia" e "ad negocia", emitir, endossar cheques, promissórias e

outros títulos de crédito, receber e dar quitação, emitir, sacar, endossar e

descontar duplicatas, pagar e resgatar títulos, promover cobranças, abrir contas

em estabelecimentos bancários, endossar cheques para depósito e transferir

numerários entre contas da Associação, receber citação, intimação, ou

notificação relativas a processos judiciais ou administrativos, bem como nomear

procuradores com a cláusula "ad judicia et extra" e/ou prepostos para frz

depoimento pessoal, contratar auditores, admitir e demitir funcionários.
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atribuições e salários.

f) expedir ordens, regulamentos e instituições necessárias A administração e as

atividades sociais.

g) decidir sobre eventuais casos não previstos nos presentes Estatuto, "ad %.

referendum "da Assembleia Geral.

h) fixar, até 31 de janeiro de cada ano, o valor da mensalidade a ser paga pelos

associados.

Parágrafo único — É vedado aos Diretores o uso do nome da Associação em

assuntos estranhos ás suas finalidades.

Art. 239. - A Associação poderá ter PRESIDENTES HONORÁRIOS, com finalidade

meramente representativa e honorifica, os quais não terão poderes

administrativos. A eleição para esse cargo será feita pela Assembleia geral,

rrtnrii-intn rsr"rtr•r+-1 r4.1 niresht-irin crwrirsrifn "nriesr4 ccsr nienifn t. neenr-i.-trin INI
.111,,•1411". 6.1 11 54 .05.1 5.0 44, pol,

tenha ocupado o cargo de PRESIDENTE, com relevantes serviços prestados A

associação.

Art. 249. - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente quinzenalmente e

extraordinariamente todas as vezes que as circunstâncias o exigirem.

Parágrafo 12. - A Diretoria deliberará por maioria de votos, cabendo ao

Presidente o voto de desempate.

Parágrafo 29. - Das decisões da Diretoria cabe recurso para a Assembleia Geral,

no prazo de 10 (dez) dias da ciência da decisão a ser recorrida.

Art. 259. - Ao Diretor Presidente compete:

a) Representar a Associação ativa e passivamente, em Juizo ou fora dele,,/—

cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, regulamentos e regimentos•inter 

assim como as decisões das assembleias gerais;
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nripntar e sonervisionar todos os serviços de interessed AscnriaçA'n:

b) convocar e presidir as Assembleias Gerais e as Reunió6s_da_Diretoria; 7
VAS

d) fiscalizar a execução das ordens e resoluções expedidas pela Diretoria e a

observância deste Estatuto.

e) Praticar os atos de administração e gestão que se fizerem necessários, dada a

urgência e relevância, "ad referendum" da Diretoria ou da Assembleia Geral.

f) assinar juntamente com o Diretor Tesoureiro, quaisquer documentos ou

títulos de responsabilidade, cheques e ordens de pagamento. (Idem "d" art. 22)

Art. 269. - Ao Diretor Secretario compete:

a) Substituir o Diretor Presidente em suas faltas, ausências e impedimentos:

us 50111cal c un 1511 JcureLaria mssociação;

c) lavrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.

Art. 279. - Ao Diretor Tesoureiro compete:

a) organizar e dirigir os serviços da Tesouraria e a Contabilidade da Associação.

b) apresentar os balancetes mensais e o Balanço Anual.

c) apresentar a Assembleia Geral, após aprovação da Diretoria, o Relatório

Anual de atividades da Associação.

CAPITULO V

DO CONSELHO FISCAL

Art. 262. — 0 Coliselliú Fiscal 'e composio de 03 (Li 'es) f-netribt-os eieitos petit

Assembleia Geral com mandato coincidente com o da Diretoria.

Art. 299. — Compete ao Conselho Fiscal:

a) tiscalizar os atos da Diretoria;

9
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aprespntaçAn A AssemhIpia

4.) r
Whet teuni ieilLicy5es d Ulle1.011d, d tespeitu uIe IrdgldS e iIICUIdIIUdUCS que

forem encontradas em seu trabalho de fiscalização.

Parágrafo único — Para o desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal

poderá solicitar, em casos especiais, a colaboracão de organizacões

especializadas.

rAPÍT1110 V!

DA REFORMA ESTATUTÁRIA E DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Art. 302. — 0 presente Estatuto poderá ser modificado, parcial ou totalmente

pela Assembleia Geral Extraordinária, convocada especialmente com esse

objetivo.

Art. 312. — Em caso de dissolução ou extinção da Associação, eventual

patrimônio remanescente sera destinado a entidade registrada no CNAS ou

entidade pública, a critério da instituição.

Parágrafo único — Dissolvida a Associação, o seu patrimônio, a juizo da

Assembleia Geral que a dissolver, será revertido em beneficio de entidades de

fins não econômicos com finalidades de assistência à saúde, ao idoso, à criança

ou ao deficiente, registradas no Conseiho Nacional de Assistência Social e

sediadas em Lenggis Paulista.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 322. — A Associação não terá finalidade lucrativa e não distribuirá

resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu

patrimônio aos seus associados ou administradores, sob nenhuma forfifia

pretexto.
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Art. 332. - A Associação não remunerara, nem concederá vantagens ou

belief- (.14.)S, POI quiquei ¡API°, d SellS diretUfeb, SÓCIOS,

instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Art. 342. - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria, de

acordo com a legislação em vigor. o o
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Leng6is Paulista, 26 de setembro de 2019.

Elza Marques Trecenti

Diretora Presidente

-

11 '

‘74)

Ivana Ma • rece ti Santos
Diretoi1-Secretária
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