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ESTATUTO DA APPD — ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÉNCIA

“SÃO FRANCISCO DE ASSIS”
OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICA

CARHLQOJ PRENOTACÃOPJ /?;º
5797

28/1 1/2016
Da Denominação , Sede e Fins

Art. lº - A APPD — Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência “São Francisco de Assis”

também designada pela sigla APPD — “São Francisco de Assis”, constituída em 29 de Abril de

1992, é uma associação civil de direito privado, sem Fins econômicos. e duração por tempo

indeterminado, com sede no município de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo e foro em

São João da Boa Vista.

Art. 2º - A APPD — Associação de Pessoas Portadoras de Def'lciência “São Francisco de Assis” tem

por finalidade a integração social das pessoas com deficiências física, mental e sensorial, e para

isso, realizara ações de saúde, educação e assistência social, e, para atingir seus objetivos a

sociedade executará: &) atendimento direto; b) programas de prevenção, habilitação, reabilitação e

integração; c) executará programa de educação especial; d) estimulará e ou executará programas de

orientação profissional; &) promoverá & estimulará pesquisas e estudos sobre deficiência.

Art. 3º - No desenvolvimento de suas atividades, a APPD — Associação de Pessoas Portadoras de

Deficiência “São Francisco de Assis” observará os princípios da legalidade. impessoalidade,

moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de

origem. raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação, com gratuidade e

universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. E,

também, com a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento de

efetividade na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Art. 4“ — A APPD — Associação de Pessoas Portadoras de Defíciência “São Francisco de Assis”,

com os objetivos voltados à promoção de atividades e Finalidades de relevância pública e social,

terá um Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará () seu funcionamento,

Parágrafo Unico - A escrituração da APPD — Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência

“São Francisco de Assis” será realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade

e com as normas brasileiras de contabilidade.
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Art. 5“ — A fim de cumprir suas Finalidades, & associação se organizará em tantas unidades de
prestação de serviço, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas disposições

estatutárias.

Parágrafo Único — Poderá também a associação criar unidades de prestação de serviço para a

execução de atividades visando à sua auto-sustentação, utilizando todos os meios lícitos, aplicando
seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA

W PRENOTACÃO PJ
. 5797 ”

Dos Assoczados 28/1 1/2016 x

Art. óº — O quadro social da associação compõe—se de cidadões por livre escolha, maiores de 18
anos, os quais contribuirão para o desenvolvimento comum dos objetivos da associação.

Parágrafo Único — É ilimitado o número de associados, distinguidos nas seguintes categorias: a)

sócios contribuintes; que se propõem a participar e contribuir regularmente com as taxas f'lxadas

pela diretoria; b) sócios beneméritos, pessoas que se distinguirem por relevantes serviços prestados

à sociedade ou por ações meritórias em favor da pessoa portadora de deficiência, os quais, terão
direitos de participar das Assembleias Gerais, somente com direito a voz e apresentar à Diretoria,
ideias e temas para discussão.

Art. 7“ - São direitos dos sócios contribuintes, quites com suas obrigações sociais:

l- votar e ser votado para os cargos eletivos;

Il- tomar parte nas Assembleias Gerais;
Ill- participar de atos solenes ou comemorativos;
lV— & qualquer tempo, por requerimento se desligar, a título de demissão.

Art. 8” - São deveres dos sócios contribuintes:

l- cumprir as disposições estatutárias e regimentais;

ll- acatar as determinações da Diretoria;

lll- zelar pelo bom nome da associação;

lV— realizar ativamente bens a serviço, e pagar a mensalidade.

Art. 9º - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente pelos encargos da associação.

Art. 10”— Será aplicada a pena de exclusão ao associado que:
l- causar dano moral ou material a associação;

II— não comparecer as reuniões da associação com regularidade;
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lll- servir-se da associação para Fins políticos, ou estranhos aos seus objetivos.

Parágrafo Unico — Da decisão do órgão que decretar a exclusão caberá sempre recurso à assembleia

geral.
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III- Conselho Fiscal

Art. 12 — A Assembleia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á dos sócios em

pleno gozo de seus direitos estatutários.

Art. 13 — Compete privativamente à Assembleia Geral:

I- eleger os administradores;

ll- destituir os administradores;

lll— decidir sobre a dissolução da associação;

lV— decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hípotecar ou permutar bens

patrimoniais;

V- aprovar o Regimento Interno;

Vl- aprovar as contas;

Vll- alterar O estatuto.

Art. 14 — A Assembleia Geral, realizar-se—á ordinariamente para:

I- aprovar a proposta de programação anual da associação, submetida pela Diretoria;

ll- apreciar o relatório anual da Diretoria;

lll- discutir e aprovar as contas e o balanço apreciados pelo Conselho Fiscal;

[V— proceder à eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal.

Ar!. 15 — A Assembleia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando convocada:

1— pela Diretoria;

ll- pelo Conselho Fiscal;

[11- por requerimento de um quinto dos associados quites com as obrigações sociais.

b
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ta por meio de edital afixado na sede da

Art. 16 » A convocação da Assembleia Geral será fei

venientes, com antecedência mínima de 5

associação, publicação na imprensa local, e outros con

(cinco) dias.

uer Assembleia instalar-se—á em primeira convocação com a maioria dos

Parágrafo Unico — Qualq
mesma, e em segunda convocação com qualquer número de

sócios inscritos ate' a data da

associados.

Art. 17 - A Diretoria será constituída por um Presidente, um Vicc-Presidente, primeiro e segundo

Secretário, primeiro e segundo Tesoureiro.

& lº - O mandato da Diretoria será de 2 anos, não devendo haver mais de uma reeleição

consecutiva.

% 2º — Em caso de vacância, () mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu

término.

% 3o - Pelo menos cinquenta por cento dos cargos da Diretoria, deverão ser preenchidos por

pessoas portadoras de deficiência ou familiares desses com parentesco ascendente ou descendente.

54“) — O cargo de presidente deverá ser ocupado por portador de deficiência ou por pessoas

com parentesco ascendente ou descendente desse.

êõº - O voto será sempre secreto e pessoal, não podendo dar-se através de procuração, sendo

livre a criação de chapas, com precedência mínima de quinze dias antes do termino do mandato,

com formação completa da Diretoria e Conselho Fiscal.

êõº - Os sócios contribuintes que pretendem concorrer às eleições de Diretoria e Conselho

Fiscal devem residir e ser domiciliado nesse município no mínimo há dois anos.

ê7º - As eleições realizar-se-ão & cada biênio pela Assembleia Geral Ordinária em local, dia

e hora a ser fixado pela Diretoria nos termos dessa Lei.

Art. [8 » Compete à Diretoria:

l— elaborar programa anual de atividades (: executa-lo;

ll- elaborar e apresentar à Assembleia Geral, O relatório anual;

lll- entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades

de interesse comum;

IV- contratar e demitir funcionários.

Art. 19 — A Diretoria reunir-se-á no mínimo uma vez por mês.

Art. 20 — Compete ao Presidente:

1- representar a associação ativa, passiva. judicial e extrajudicialmente;

ll- cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno;

lll- presidir a Assembleia Geral;
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lV- convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

V— decidir com seu voto os casos de empate nas deliberações da Diretoria e da Assembleia

Geral.

Art 21 - Compete ao Vice-Presidente:
l- substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;

H- assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

lll- prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente.

Art. 22 - Compete ao primeiro Secretário:
l- secretariar as reuniões da Diretoria e Assembleia Geral e redigir as competentes atas;

ll- publicar todas as notícias das atividades da entidade.

Art. 23 — Compete ao segundo Secretário:

l— substituir o primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos;

ll— assumir O mandato, em caso de vacância, até o seu término;

lll- prestar, de modo geral, a sua colaboração ao primeiro Secretário.

Art. 24 - Compete ao Tesoureiro:
l— arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos em

dinheiro ou em bens, mantendo em dia a escrituração, toda comprovada;

ll- pagar as contas das despesas, autorizadas pelo Presidente;

lll- apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados;

IV- apresentar o relatório Enanceiro para ser submetido à Assembleia Geral;

V— apresentar semestralmente () balancete ao Conselho Fiscal;

Vl— conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário (: documentos relativos à

tesouraria, inclusive contas bancárias;

Vll- manter, em estabelecimento de crédito., quantia necessária à manutenção da programação

da associação;

Vlll- assinar ordens de pagamento e cheques conjuntamente com o presidente.

Art. 25 - Compete ao segundo Tesoureiro:
l- substituir 0 primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos;

ll- assumir o mandato, em caso de vacância, até o término do mandato;

lll- prestar, de modo geral, a sua colaboração ao primeiro Tesoureiro.

Art. 26 - O conselho Fiscal será composto por 3 membros, e seus respectivos suplentes, eleitos pela

Assembleia Geral.
êlº - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com O mandato da Diretoria.
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êZº - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu

término.

Art. 27 — Compete ao Conselho Fiscal:

1- examinar os livros de escrituração da entidade;

ll- examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito;

III- apreciar os balanços e inventários que acompanham O relatório anual da Diretoria;

[V— opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por parte da associação.

Parágrafo Unico — O Conselho reunir-se-á ordinariamente & cada 6 meses, e extraordinariamente
sempre que necessário.

Art. 28 — Não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores, ou

equivalentes, remuneração. vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos
atos constitutivos.

CAPÍTULO IV

Do Património

Art. 29 - O patrimônio da associação será constituído de bens, móveis, imóveis, veículos e

semoventes, ações, apólices de dívida pública, contribuições dos associados, auxílios e donativos

em dinheiro, ou quaisquer outro auxílio e apelos bens que a sociedade venha adquirir.

Art. 30 " A associação aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional
integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos.

Parágrafo Unico — Os recursos advindo dos poderes públicos deverão ser aplicados dentro do

Município de sua sede, ou, no caso de haver unidades prestadoras de serviço a ela vinculada, no

âmbito do Estado concessor.

Art. 3! — A associação não distribuirá resultados; dividendos, bonificações, participações ou parcela
do seu patrimônio, sob nenhuma forma.

Art. 32 — A associação aplicará as subvenções e doações recebidas nas finalidades & que estejam
vinculadas. “
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Art. 33 — Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido para

outra pessoajurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja,

preferencialmente, o mesmo da entidade extinta.

Art. 34 — A associação não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo determinado de

indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade com caráter beneficente de assistência

social.

CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais

Art. 35 — A associação será dissolvida por decisão da Assembleia Geral extraordinária,

especialmente convocada para esse flm, quando se torne impossível à continuação de suas

atividades;

Art. 36 - O presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, em

primeira convocação, por decisão da maioria absoluta dos associados e nas convocações seguintes,

com um terço dos presentes na Assembleia GeraL especialmente convocada para esse fim, e entrará

em vigor na data de seu registro em cartório.

Parágrafo Único — Excetuam-se os parágrafos 3º e 4º do artigo 17 do capítulo lll, da administração

que não poderão sofrer alterações em hipótese alguma, decisão esta por maioria absoluta dos

membros, em Assembleia especialmente convocada para esse fim.

Art. 37 — O exercício social compreenderá o período de Ol dejaneiro & 3l de dezembro de cada ano.

Art. 38 - Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela

Assembleia Geral.

São João da Boa Vista, 2] de novembro de 2016.
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