limo. Senhor Oficial do Registro Civil de Pessoa Juridica da Cidade de
Santos.

Acacio Chagas Amaral, brasileiro, casado, contabilista, residente na
cidade de Santos - SP, na Rua Dr. Antonio Bento, 288 - Vila Belmiro 
CEP: 11013-190, portador do RG. nO 5.013.332 - 9 SSP-SP e inscrito no
CPF: sob nO 509.229.128-15, e-mail: napne9@hotmaii.com. representante
legal da Associa9ao dos Portadores de Deficiemcia Mental, portadora do
CNPJ (MF) sob nO 68.018.0501001-30, com sede a Rua Julio Concei9ao, 53
- Vila Mathias - Santos - SP - CEP: 11015-540, requer a V. Sa. seja
registrado a inclusa Ata da Assembleia Geral Extraordinaria realizada aos
dezenove dias do mes de dezembro do ana de dois mil e dezesseis, bem
como a consolidayao do Estatuto Social da Associa9ao, com a altera9ao
efetivada atraves da Ata supra mencionada.

o de dezembro
de 2016.
/
I

L~~~
Acacio Chagas Amaral
/

I

/

presidente

/
"(""
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ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL

CAPr"rUlO I
DA DENOMINACAO, SEDE E FINS

Artigo

r -

A Associac;:ao dos Portadores de Deficiencia Mental, inscrita no CNPJ (MF) sob nQ /

68.018.050/0001-30, tambem designada como APDM, e uma associac;:ao civil de direito privado, sem fins
lucrativos e econ6micos, com sede e foro na Rua Julio Conceic;:ao, n° 53, CEP 11015-540, Vila Mathias,
Santos, Estado de Sao Paulo.
Artigo 2° - A Associac;:ao tera durac;:ao por tempo indeterminado e nao fara qualquer discriminac;:ao de /

rac;:a, cor, genero ou religiao.
Artigo r

- A Associac;:ao dos Portadores de Deficiencia Mental tem por finalidade:

/

1- manter a Escola de Educac;:ao Especial "Senador Feij6";

II - manter

0

Nucleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais, que atende pela sigla

NAPNE;
III - manter

0

deficiencia

mental para sua inclusao as atividades laborais e socia is, com

gradativamente

Projeto Vidas Especiais, que visa capacitar
0

0

indivfduo menos favorecido, portador de
0

objetivo de aumentar

exerdcio de praticas cidadas;

IV - servir de aproximac;:ao entre pais e familiares de pessoas portadoras de deficiencia mental, com a
comunidade mais proxima e coma sociedade em geral.
V - servir de forum de discussao sobre problemas comuns relacionados a formac;:ao integral dos
portadores de deficiencia mental;
VI - estimular

0

sistema de ensino publico e privado a organizar-se para propiciar a educac;:ao

especializada para os portadores de deficiencia mental;
VII - servir de vefculo para levantamento de fundos e ainda contribuir com recursos ou na busca dos
mesmos, para garantir as necessidades que auxiliam no tratamento geral dos portadores de deficiencia
mental;
VIII - conscientizar e motivar as autoridades e legislar, amparando

0

portador de deficiencia mental, na

esfera social, previdenciaria, educacional, trabalhista, medico-hospitalar e odontol6gica, sendo que a
associac;:ao deve fornecer ao publico, constitufdo, dados atraves de pesquisas e estudos sobre defici9'ncia

1

o

M

0
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mental, especial mente quanto

a incidencia, metodos de tratamento,

".

es

preven!;ao e forma de ocorrencia na

popula!;ao brasileira.
IX - garantir prioridade de atendimento as famllias socioeconomicamente carentes;
X - representar seus associados perante as autoridades federais, estaduais e municipais, bem como
organiza!;oes publicas ou privadas nacionais ou internacionais;
XI - promover convenios sem objetivar lucros com institui!;oes especializadas, e com os Governos
Municipais, estaduais ou Federais, orgaos de ensinos espedficos, profissionais de diversas areas e linhas
de tratamentos, clinicas especializadas e quaisquer outras associa!;oes, grupos, funda!;oes e entidades
similares sempre que necessario para beneficiar os portadores de deficiencia mental;
XII - promover intercambios com entidades congeneres nacionais e internacionais, para troca de
informa!;oes e tratamentos espedficos, aparelhos e tecnologia;
XIII - promover parcerias, convenios, subven!;oes ou patrodnios com a espera Publica ou Privada de
ambito, nacional ou internacional, para subsidiar a!;oes socia is que a Associa!;ao venha desenvolver para
melhorar a qualidade dos servi!;os prestados;
XIV - atender pessoas portadoras de deficiencia mental, a partir dos 07 (sete) anos, em regime integral ou
parcial caso seja op!;ao da familia, dando-Ihes acompanhamento tecnico e social, condi!;oes quando
possivel, de habilita!;ao profissional, com prioridade as famflias carentes;
XV - visar 0 atendimento aos portadores de deficiencia mental, junto a outras institui!;oes e orgaos,
procurando garantir os direitos constitucionais e atendimentos adequados, bem como sua inclusao;
§ Primeiro: aqueles que nao se enquadrarem como carentes, terao atendimento facultativo;
§ Segundo: 0 custeio da despesa de todas as atividades e atendimentos referidos nos incisos anteriores,

serao sempre de acordo com a disponibilidade da Associa!;ao;
§ Terceiro: a associa!;ao nao distribui entre os seus associados, diretores, empregados ou doadores,

eventuais excedentes operacionais brutos ou liquidos, dividendos, bonifica!;oes, participa!;oes ou parcelas
de seu patrimonio, auferidos mediante

0

exerdcio de suas atividades e os aplica integral mente na

consecu!;ao de seu objetivo social.
Artigo 4° - No desenvolvimento de suas atividades, a associa!;ao observara os prindpios da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia.
§ Unico: A associa!;ao presta servi!;os permanentes e sem qualquer discrimina!;ao de clientela.

Artlgo 50 - A Associa!;ao dos Portadores de Deficiencia Mental tera um Regimento Interno, aprovado pelo

Conselho Diretor, com a finalidade de regular e detalhar as disposi!;oes contidas neste Estatuto.
Artigo 6°: A fim de cumprir suas finalidades, a Associa!;ao dos Portadores de Deficiencia Mental, podera

se organizar em tantas unidades quantas forem necessarias, em qualquer parte do territorio nacional,
para realizar sua missao e objetivos.
~CPJhnti
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Artigo 7°: A Associa«;ao dos Portadores de Deficiencia Mental, e mantenedora da Escola de Educa«;ao
Especial "Senador Feij6", que atraves da portaria DERS de 2/6/99, publicada no DOE de 3/6/99, tern sua
autoriza«;ao em carater definitivo sendo jurisdicionada pela Diretoria Regional de Ensino - regiao Santos,
possuindo seus criterios e sua legisla«;ao especifica.

Artigo 8°: A Associa«;ao dos Portadores de Deficiencia Mental, mantem

0

Nucleo de Atendimento a

Pessoas com necessidades Especiais, com os seguintes objetivos:
I - realizar atendimentos tecnicos especializados nas areas de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Servi«;o Social e Nutri«;ao;
II - atuar em concordancia a todas as atividades desenvolvidas pela associa«;ao, promovendo a realiza«;ao
de um trabalho continuo e integrado;

Artigo go: A Associa«;ao tambem desenvolve e mantem

projeto Vidas Especiais, que atua de duas

0

formas:
I - Oficinas Protegidas Pedag6gicas;
11- Unidades de Presta«;ao de Servi«;os.

Artigo 10 - Estao inseridas em Oficinas Protegidas Pedag6gicas as atividades que auxiliam os atendidos de
maneira terapeutica ou que contribuem para sua autonomia, inclusao digital e conhecimento de seu
contexto social, a saber:
1- Oficinas de Artes e Artesanato;

II - Atividades de Vida Diaria (AVD);
III - Laborat6rio de Informatica;
IV - Oficina de Culinaria.

Artigo 11- As unidades de Presta«;ao de Servi«;os tem os seguintes objetivos:
I - Presta«;ao de servi«;os nas seguintes areas: Lanchonete, Copiadora, Buffet, Oficina de Reciclagem, com
o objetivo de capacitar os atendidos nas fun«;oes especificas de cada segmento, proporcionando a
possibilidade de inclusao no mercado de trabalho a estes;
II - as unidades de presta«;ao de servi«;os, criadas para a execu«;ao de suas determinadas atividades
auxiliam a auto sustentabilidade, utilizando todos os meios licitos, aplicando seu resultado operacional
integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais;
III - alem das un ida des de presta«;ao de servi«;os
de

fortalecer 0

principio

inclusivo atraves

a associa«;ao desenvolve a TRUPE NAP-POP, com 0 intuito
de manifesta«;oes teatrais,

refor«;ando tambem

sustentabilidade institucional;

a

D

A

IV - poder<~ tambem desenvolver atividades voltadas para area de educa«;ao profissional, na promo«;ao de '1 ~\T\
cursos de capacita«;ao, nas mais diversas areas;

I .
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a

v - a associa~ao tambem desenvolve unidades de presta~ao de servi~os a maes dos atendidos e a jovens
e mulheres da baixa e baixfssima renda, atraves de atividades de capacita~ao laboral, com

0

intuito

focado na melhora da autoestima destas, auxilio em suas rendas particulares, sendo tambem outra forma
de auxilio sustentavel a institui~ao;

CAPITULO II
DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES

Artigo 12 - 0 quadro social da Associa~ao compoem-se de cidadaos de ambos os sexos, por livre escolha,

maiores de 21 anos, serem capacitados e estarem em pleno gozo de seus direitos civis e socia is os quais
contribuirao para

0

desenvolvimento da

Associa~ao,

ficando a criterio do Conselho Diretor, aprovar os

mesmos.
Artigo 13 - A Associa~ao dos Portadores de Deficiencia Mental, e constitufda por associados, que

compartilhem os objetivos e principios da

associa~ao

e sao distribufdos nas seguintes categorias:

I - S6dos Fundadores: aqueles que participaram da Assembleia de funda~ao da associa~ao, assinando a
respectiva ata e comprometendo-se com as suas finalidades;
" - S6dos Efetivos: composto por aqueles que tem suas propostas indicadas por membros do Conselho

Diretor, as quais sao analisadas e aprovadas pelo mesmo;
III - Doadores: pessoas ffsicas ou jurfdicas que podem a qualquer tempo realizar qualquer tipo de
donativos ou

doa~oes;

§ Primeiro - A Associa~ao esta dentro das determina~oes legais para receber a qualquer tempo de

qualquer pessoa ffsica ou jurfdica indistintamente donativos ou doa~oes licitas de qualquer especie ou
valor.
§ Segundo -

E facultativo

a todos os funcionarios e colaboradores da Associa~ao e de suas mantidas,

participarem desta categoria.
§ Terceiro - Os associados, independente da categoria, nao respondem subsidiaria, nem solidariamente /

pelas obriga~oes da associa~ao, nao podendo falar em seu nome, salvo se expressamente autorizados
pelo Conselho Diretor, atraves de oficio especifico.
Artigo 14 - Sao direitos especfficos dos associados fundadores ou efetivos: /
1- votar e ser votado para os cargos eletivos;

II - tomar parte das Assembleias Gerais;
III - participar de atos solenes ou comemorativos;

~~~~~

IV - a qualquer tempo, por requerimento se desligar;
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propor a diretoria por escrito, medida de interesse geral ou providencias que aspirem ao

aperfeic;:oamento operativo da Associac;:ao, bem como denunciar qualquer resoluc;:ao que fira as normas
estatutarias da Associac;:ao;

VI- oferecer sugestoes que visem realizac;:oes condizentes com a missao da Associac;:ao;
Artigo 15 - Sao deveres espedficos dos associados fundadores ou efetivos: /
1- cumprir as disposic;:oes estatutarias e regimentais;
11- participar das Assembleias e das atividades socia is;
111- zelar pelo bom nome e pelo fiel cumprimento dos objetivos da Associac;:ao;

IV - realizar ativamente servic;:os em prol da Associac;:ao;
Artigo 16 - Em caso de descumprimento do presente Estatuto, poderao ser excluidos os socios /
fundadores e efetivos que praticarem qualquer ate contra rio ao mesmo, tais como:
1- causar dana moral ou material da Associac;:ao;

II - servir-se da Associac;:ao para fins politicos, ou estranhos aos seus objetivos.
§ Primeiro: A decisao de exclusao do associado sera tomada pela maioria simples dos membros do

Conselho Diretor;
§ Segundo:

Eassegurado

ao infrator

0

direito

a defesa, cuja decisao saira

por deliberac;:ao do Conselho

Diretor.

CAPITULO III
DOS ORGAOS DA ASSOCIACAO

Artigo 17 - A Associac;:ao

e composta pelos seguintes orgaos:

1- Assembleia Geral;

II - Conselho Diretor;
111- Conselho Fiscal.

Artigo 18 - A Assembleia Geral, orgao soberano da vontade social, constituir-se-a socios fundadores e dos
socios efetivos, quites com as obrigac;:oes socia is e em pleno gozo de seus direitos Estatuarios.

Artigo 19 - A convocac;:ao da Assembleia Geral, sera feita por meio de edital afixado na sede da
Associac;:ao, publicac;:ao na imprensa local, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedencia
minima de 08 (oito) dias.
RiDCPd S~l'lto
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§ Unico: qualquer assembleia instalar-se-a em primeira convoca~ao com a maioria dos s6cios inscritos ate

a data da mesma, e em segunda convoca~ao com qualquer numero de associados.
Artigo 20 - Compete privativamente

a Assembleia Geral:

1- eleger e dar posse ao Conselho Diretor e Fiscal a cada bienio, a realizar-se na primeira quinzena do mes

de maio;

11- destituir os membros do Conselho Diretor e Fiscal;
111- decidir sobre reformas e altera~6es do Estatuto Social; /
IV - aprovar as contas da
V - deliberar sobre a

associa~ao;

/

dissolu~ao da associa~ao; /

VI - decidir sobre a conveniencia de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais;
VII - decidir sobre

0

Conselho Diretor;

§ Unico: A Assembleia Geral quando convocada para os objetivos nos incisos II, III, V, VI e VII do art. 20,

sera exigido 0 voto de dois ter~os dos presentes, nao podendo ela deliberar, em primeira
a maioria absoluta dos associados, ou em segunda

convoca~ao

convoca~ao

com

com qualquer numero de presentes.

Artigo 21- A Assembleia Geral, realizar-se-a ordinaria mente uma ve por ana para :

1- analisar e aprovar a

presta~ao

de contas do exercfcio, acompanhada do respectivo parecer do conselho

fiscal;
II - analisar e aprovar 0 planejamento

or~amentario

para 0 proximo exercicio;

Artigo 22 - A Assembleia Geral realizar-se-a extraordinariamente ou ordinariamente, quando convocada:
I - pelo Conselho Direto;
11- pelo Conselho Fiscal;

111- por requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados fundadores ou efetivos.

RTOCPJ Qal"lto
Mlc;ro~.,
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Artigo 23 - 0 Conselho Diretor tem por fun~ao e competencia tra~ar as diretrizes polfticas e tecnicas da
Associa~ao, deliberar sobre novos projetos e areas de atua~ao e acompanhar 0 desempenho dos projetos

em andamento.
Artigo 24 - 0 Conselho Diretor, que se reunira sempre que necessario, mediante convoca~ao de seu
Presidente, sera composto por no minimo tres diretores.
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Artigo 25 - Compete ao Conselho Diretor:

1- elaborar 0 programa anual de atividades e executa-Io;
11- elaborar e apresentar 0 planejamento estrategico da Associa<;ao;

III - entrosar-se com institui<;6es publicas e privadas para mutua colabora<;ao em atividades de interesse
comum;
IV - contratar e demitir funcionarios;
V - fiscalizar todas as atividades realizadas pela Escola e pelo Nucleo e por todas as a<;6es, programas e
projetos mantidos pela Associa<;ao;
VI - contrair dfvidas e emprestimos em nome da Associa<;ao sempre que se fizer necessario , e sempre
com base na arrecada<;ao existente e na proje<;ao das atividades promovidas pela Associa<;ao e mediante
assinatura do Presidente e do Primeiro Tesoureiro .
VII - indicar a composi<;ao da Diretoria Pedagogica e Tecnica da Escola de Educa<;ao Especial "Senador
Feijo", bem como do NAPNE.
Artigo 26 - 0 Conselho Diretor, reunir-se-a no minimo uma ve a cada mes ou extraordinariamente

sempre que necessario .
Artigo 27 - 0 Conselho Diretor sera composto :

I - Presidente;
II - Vice Presidente;

111- Diretor Financeiro;
IV - Diretor Secreta rio;
V - Diretor Administrativo e Patrimonial;
VI - Diretor Social;
§ Primeiro: Todos os cargos do Conselho Diretor tem suas suplencias, exceto os cargos de Presidente e

Vice-Presidente.
§ Segundo: Os membros do Conselho Diretor terao mandato de 2 {do is) anos e posse no ato de sua

elei<;ao, permitida sua recondu<;ao, sendo seus mandatos coincidentes com 0 do Conselho Fiscal.
Artigo 28 - Compete ao Presidente:

I - respeitar a todo e qualquer tempo a Missao institucional e a finalidade do trabalho desenvolvido em
todos os seus sentidos, primando sempre pelo seu foco, respeitando incondicionalmente sua clientela e
acima de tudo incentivando 0 uso das melhores e mais profissionais praticas, para 0 bom andamento do
atendimento realizado a estas pessoas;
RTOCPJ SQhtoa

II - garantir e assegurar 0 foco de atendimento da Associa<;ao;
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111- representar a Associac;:ao ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente; /
IV - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e 0 Regimento Interno;
V - convocar e presidir as reunioes do Conselho Diretor;
VI - assinar toda documentac;:ao, referente ao movimento financeiro em conjunto com

0

Diretor

Financeiro
VII - autorizar despesas e pagamentos regulares, constante em relatorios orc;:amentarios aprovado pelo
Diretor Financeiro e Diretor Administrativo e Patrimonial;
VIII - superintender as promoc;:oes e atividades desenvolvidas pela Associac;:ao;
IX - Cumprir e fazer cumprir toda legislac;:ao em vigor dos poderes publicos, bem como a prestac;:ao de
contas junto as esferas municipal, estadual e federal, respeitando os prazos e legislac;:oes estabelecidas;
X - promover encontros, parcerias e trocas de experiencias com outras organizac;:oes congeneres, a fim de
promover maior integrac;:ao com toda a comunidade;
XI - atuar no que tange as novas tendencias administrativas e de Gestao Institucional, com 0 objetivo de
manter a Associac;:ao dentro de todas as normas, parametros e documentac;:oes legais de funcionamento,
respeitando sempre as novas remodelac;:oes e mudanc;:as existentes;
XII - representar a Associac;:ao em Conselhos, Secretarias, Redes e Comissoes, para fazer valer as suas
reais necessidades;
XIII - cumprir e fazer cumprir

0

codigo de etica que envolve todas as ac;:oes sociais responsaveis, zelando

sempre pela transparencia e pelo cumprimento das determinac;:oes legais advinda de todos os orgaos
envolvidos;
XIV - zelar pelo bom nome da associac;:ao;
XV - desaprovar atos, comportamentos ou manifestac;:oes que de alguma forma possa atingir

0

bom

andamento do conselho Diretor, bem como das mantidas pela Associac;:ao;
§ Unico: Caso haja algo que implique numa maior tomada decisoria,

0

caso sera automaticamente levado

a conhecimento de todo 0 Conselho Diretor, para soluc;:ao do caso e dentro das prerrogativas deste
Estatuto.
Artigo 29 - Compete ao Vice - Presidente:
1- substituir 0 presidente em suas faltas ou impedimentos;
11- assumir 0 mandato, em caso de vacancia, ate seu termino;
111- prestar, a todo tempo, colaborac;:ao ao presidente;
§ Unico: No caso da falta, vacancia, impedimento ou desligamento do mesmo, devera dentro do prazo de

30 dias, ser convocada uma assembleia para realizac;:ao da eleic;:ao para ocupac;:ao do cargo.
erroO"dU4ll",
WW:1'O~ n .

Artigo 30 - Compete ao Diretor Financeiro:
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1- realizar mensalmente a provisao de despesas para
II -

0

mes subsequente;

participar efetivamente do planejamento estrategico financeiro da Associa«;ao, junto com

0

Presidente;
111- arrecadar e contabilizar toda e qualquer contribui«;ao ou donativos em dinheiro ou em bens;
IV - manter toda escritura«;ao comprovadamente em dia;
V - acompanhar 0 andamento bancario diariamente;
V/- pagar as contas das despesas, autorizadas pelo Presidente;
VII - apresentar relatorios das receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
VIII - apresentar 0 relatorio financeiro mensal a ser submetido
IX - apresentar trimestralmente

a aprova«;ao pelo Conselho Diretor;

balancete ao Conselho Fiscal;

0

X - conservar sob sua guarda e responsabilidade,

0

numerario e documentos relativos a tesouraria,

inclusive contas bancarias;
XI - manter em estabelecimento de credito, quantia necessaria para

0

cumprimento das obriga«;6es

financeiras da Associa«;ao;
XII - assinar sempre junto com

0

Presidente, cheques e toda documenta«;ao bancaria e financeira da

institui«;ao;
XIII - aplicar as subven«;6es, convenios, patrocinios ou apoios, recebidos nas finalidades a que estejam
vinculadas, respeitando todas as norm as e exigencias legais que a estes couberem;
XIV - estar sempre inteirado da legisla«;ao fiscal e contabil empregada, com 0 objetivo de manter a
Associa«;ao constantemente dentro dos fatores pertinentes para tal;
XV - zelar sempre pela transparencia financeira e fiscal da Associa«;ao;
XVI - decidir sempre junto com 0 Diretor Administrativo e Patrimonial as adequa«;6es, ajustes e solu«;oes
no que tange ao corpo de funcionarios e colaboradores da Associa«;ao bem como de suas mantidas;
XVII - zelar pelo bom nome da Associa«;ao;
§ Unico: No caso da falta, vacancia, impedimento ou desligamento, do mesmo, sera automaticamente

substituido por seu suplente 0 Segundo Diretor Financeiro.
Artigo 31- Compete ao Diretor Secretario:
1- secretariar as reunioes do Conselho Diretor e redigir as competentes atas;
II - publicar todas as noticias das atividades da Associa«;ao;
III - providenciar na forma deste Estatuto, a convoca«;ao dos socios fundadores e efetivos, observando os
Prazos estabelecidos',
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IV -

".

es

preparar todos as relat6rios, indices e mapas, atas, avisos, editais inclusive as relat6rios

administrativos de toda a Diretoria;
V - contribuir para a divulgac;ao das ac;oes sociais;
VI- zelar pelo bam nome da Associac;ao;
§ Unico: No caso de falta, vacancia, impedimenta au desligamento, do mesmo, sera automaticamente

substituido par seu suplente a Segundo Diretor Secreta rio.
Artigo 32 - Compete ao Diretor Administrativo e Patrimonial:
I - manter em dia todos as assuntos administrativos da Associac;ao;

II - decidir em conjunto com a Diretor Financeiro as adequac;oes, ajustes e soluc;oes no que tange ao

corpo de colaboradores da Associac;ao bem como de suas mantidas;
III - estar sempre informado quanta as questoes sindicais que envolvem a corpo de colaboradores;

IV - respeitar sempre as leis que envolvem as relac;oes de trabalho e emprego;
V - cuidar do bam andamento administrativo da Associac;ao;
VI - estar constantemente informado sabre as normas e leis estabelecidas pelas esferas publicas,
estaduais e federais, no que tange ao corpo de colaboradores;
VII - estar atento as questoes estruturais e documentais da Associac;ao, bem como, suas renovac;oes e
prerrogativas;
VIII - acompanhar a todas as tendencias e normativas empregadas para facilitar a andamento das ac;oes
da Associac;ao;
IX - zelar pela transparencia financeira, documental e administrativa da Associac;ao;
X - produzir relat6rios e resumos, para dar maior visibilidade aos problemas, falhas e acertos da
Associac;ao;
XI - admitir, remanejar, substituir ou demitir as funcionarios e colaboradores, contratados temporarios
au autonomos, que par ventura apresentarem problemas para a Associac;ao;
XII - promover qualquer funcionario au colaborador a qualquer tempo, caso haja esta necessidade;
XIII - participar efetivamente junto com a Presidente e com a Diretor Financeiro, da provisao mensal, do
planejamento estrategico, e do orC;amento da Associac;ao, para que assim estabelec;am diretrizes em
conjunto;
XIV - estar constantemente informado das novas tendencias e remodelac;oes que envolvem as questoes
de Gestao Administrativa no Terceiro Setor e as fatores governamentais e privados;
XV - incentivar toda e qualquer forma de atitudes profissionais realizadas, com a intuito de coibir as
atitudes amadoras junto as questoes administrativas que envolvem toda a dinamica da Associcwao,
promovendo assim a crescimento institucional;
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XVI - zelar pelos atos de responsabilidade e respeito junto a todos os Colaboradores, Diretores e S6cios;
XVII - zelar pelo cumprimento das questoes responsaveis junto a clientela, comunidade e ao municipio,
respeitando sempre a direl;ao e 0 intuito do trabalho desenvolvido;
XVIII -

zelar pelo patrimonio da Instituil;ao, mantendo um cadastro de bens moveis e im6veis

pertencentes a Associal;ao;
XIX - criar livros, registros e arquivos proprios, para 0 bom e fiel desempenho de todas as atividades
administrativas e patrimoniais da Associal;ao, inclusive supervisionar a parte administrativa da Escola de
Educal;ao Especial "Senador Feijo" e NUcleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais,
observando a legislal;ao vigente;
XX - assessorar a Presidencia e a Diretoria Executiva em todos os assuntos que dizem respeito

a

administrac;:ao da Entidade;
§ Unico: No caso da falta, vadlncia, impedimento ou desligamento, do mesmo, sera automaticamente

substituido por seu suplente

0

Segundo Diretor Administrativo e Patrimonial.

Artigo 33 - Compete ao Diretor Social:
I - ativar atraves de reunioes solenes e festivas

0

convivio social, objetivando a projec;:ao, confraternizac;:ao

e a obtenc;:ao de rendas necessarias aos fins sociais da Associac;:ao;
II - estar a frente de todas as atividades socia is, festivas, comemorativas da Associac;:ao, bem como, cuidar
de sua evoluc;:ao e desenvolvimento;
III - selecionar e coordenar os voluntarios, sempre com

0

intuito de realizar uma prestac;:ao de servic;:os a

Associac;:ao ou auxiliar em festas e eventos, de maneira harmoniosa e facultativa;
IV - criar se necessario, comissoes para auxiliar e dividir tarefas, feiras, campanhas e eventos, nas al;5es
sociais da Associac;:ao;
V - promover calendario anual de todas as festividades da Associac;:ao;
VI - promover junta mente com

0

Conselho Diretor a divulgac;:ao da imprensa falada, escrita ou televisiva,

atraves de patroclnio de sua iniciativa para as atividades constantes no inciso anterior;
VII - zelar pelo bom andamento das ac;:oes realizadas pela Associac;:ao.
§ Unico: No caso de falta, vadlncia, impedimento ou desligamento, do mesmo, sera automaticamente

substituido por seu suplente

0

Segundo Diretor Social.
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~-Artigo 34 - 0 Conselho Fiscal sera composto por no minimo 03 (tres) membros, eleitos pela Assembleia
Geral, com mandato de 02 (dois) anos e posse no ato de sua eleic;:ao permitida a reconduc;:ao.
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§ Unico -

0

mandato do Conselho Fiscal, sera coincidente com

Artigo 35 - 0 Conselho Fiscal e

0

0

~~
XpecTars

mandato do Conselho Diretor;

orgao responsavel por fiscalizar a administrac;:ao contabil-financeira da

Associac;:ao.
Artigo 36 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - opinar sobre os balanc;:os e relatorios de desempenho financeiro e contabil e sobre as operac;:6es
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da Associac;:ao;
II - comunicar a Assembleia Geral sobre qualquer irregularidade verificada nas contas da Associac;:ao;
III - requisitar ao Conselho Diretor, a qualquer tempo, documentac;:ao comprobatoria das operac;:oes
econ6mico-financeiras realizadas pela associac;:ao;
IV - examinar os livros da escriturac;:ao da Associac;:ao;
V - examinar 0 balancete trimestral apresentado pelo Diretor Financeiro, opinando a respeito;
VI- apreciar os balanc;:os e inventarios que acompanham

0

relatorio anual do Conselho Diretor;

VII - opinar sobre a aquisic;:ao e alienac;:ao de bens, por parte da Associac;:ao;
§ Unico: 0 Conselho Fiscal reunir-se-a ordinariamente a cada 03 (tres) meses e extraordinariamente

sempre que necessario .

CAPfTUlO IV
DAS FONTES DE RECURSOS

Artigo 37 - A Associac;:ao recorrera de todos os meios Ifcitos permitidos por legislac;:ao vigente, para
aquisic;:ao

de

recursos

extras

com

0

intuito

a

sua

manutenc;:ao

e

I

desenvolvimento.

Artigo 38 - No desenvolvimento das ac;:oes de fomento, serao organizados Projetos e Programas que
viabilizem recursos .
§ Primeiro: Todos os Programas, projetos e ac;:oes que viabilizem recursos deverao ser comunicadas em

formulario especificado ao Conselho Diretor, para que este possa dentro de seus criterios analiscHos e
encaminha-Ios ao setor competente para seu desenvolvimento ou arquivamento.
§ Segundo: Caso haja determinado programa ou projeto em desenvolvimento que demande de prazos

espedficos, serao realizadas reunioes especificas para esse fim.
Artigo 39 - Para

0

fortalecimento da capitac;:ao de recursos, fomento e desenvolvimento de programas,

devera ser criada uma Camara de Capta~ao de Recursos e Fomento, programas e projetos, ligados
diretamente as Diretorias Administrativa e Financeira.
FITDCPJ Silnto

Artigo 40 - Constituem as fontes de recursos da Associac;:ao:
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I - as doa~oes e dota~oes, legados, heran~as, subsfdios, e qualquer auxflios que Ihe forem concedidos por
pessoas ffsicas ou jurfdicas, de direito privado ou direito publico, nacionais ou estrangeiras, bem como os
rendimentos produzidos por esses bens;
II - as receitas provenientes dos

servi~os

prestados, da venda de

publica~oes,

bem como das receitas

patrimoniais;
III - receitas provenientes de contratos, convenios, termos de parceria, patrocfnios e apoios celebrados
com pessoas ffsicas ou juridicas, de direito publico ou privado;
IV - rendimentos financeiros e outras rendas eventuais.

DO PATRIMONIO

Artigo 41- 0 Patrimonio da
a~oes

Associa~ao

sera constituido de bens moveis, im6veis, veiculos e semoventes,

e ap61ices de dividas publica .

Artigo 42 - A logomarca NAPNE, bem como a logomarca VIDAS ESPECIAIS, tambem constituem parte do
patrimonio, sendo terminantemente proibida sua
da imagem ou propaganda sem

autoriza~ao

mudan~a

ou qualquer

altera~ao,

bem como

vincula~ao

expressa do Conselho Diretor, em todo e qualquer vefculo de

comunica~ao.

§ Unico: caso seja detectada essa infra~ao,

Artigo 43 - No caso de

dissolu~ao

da

0

infrator respondera de acordo com as determina~oes da Lei.

Associa~ao

dos Portadores de Deficiencia Mental,

0

seu respectivo

patrimonio Ifquido sera transferido a outra pessoa jurfdica de igual natureza que preencha os requisitos '"
da Lei Federal nQ 13019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente,
Artigo 44 - A

Associa~ao

aplicara suas rendas, seus

operacional integralmente no territorio nacional e na

servi~os,

0

mesmo da entidade extinta.

seus recursos e eventual resultado

manuten~ao

e no desenvolvimento de seus

objetivos.
§ Unico: Os recursos advindos dos poderes publicos deverao ser aplicados dentro do municipio de sua

sede, ou, no caso de haver unidades prestadoras de servi~os a ela vinculada, no ambito do Estado
concessor.
Artigo 45 - A Associa~ao nao constituira patrimonio exclusivo de um grupo determinado de indivfduos,
famflias, entidades de classe ou de sociedade sem carater beneficente de assistencia social.
Artigo 46 - A Associa~ao nao distribuira resultados, dividendos, bonifica~oes, participa~6es ou parcela de
seu patrimonio, sob nenhuma forma.
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DA PRESTACAO DE CONTAS

Artigo 47 - A prestac;:ao de contas da associac;:ao observara no minimo:
I - os principios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;

11- a Associac;:ao aplicara as subvenc;:oes e doac;:oes recebidas nas finalidades que estejam vinculadas;
III - a publicidade, por meio eficaz, no encerramento do exercicio fiscal, ao relat6rio de atividades e das
demonstrac;:oes financeiras da entidade, inclusive, as certidoes negativas de debitos junto ao INSS e 0
FGTS, colocando-os

a disposic;:ao para 0 exame de qualquer cidadao;

IV - a realizac;:ao de auditoria, inclusive por auditores independentes se for 0 caso, de aplicac;:oes dos
eventuais recursos objetos de Termos de Parceria, conforme previsto em regulamento, e
V - a prestac;:ao de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebidos, sera feita conforme
determina 0 paragrafo unico do artigo 70 da Constituic;:ao Federal.

DAS DISPOSICOES GERAIS

Artigo 48 - A Associac;:ao sera dissolvida por decisao da Assembleia Geral extraordinaria, especialment/ " ,
convocada para esse fim, quando se torne impossivel

a continuac;:ao de suas atividades.

Artigo 49 - 0 exercicio social compreendera 0 periodo de 01 de janeiro

a 31 de

'

dezembro de cada ano.

Artigo 50 - 0 presente Estatuto podera ser reformulado no todo ou em partes em qualquer tempo, por
decisao do Conselho Diretor, por decisao da maioria absoluta dos associados, em Assembleia Geral, /
especialmente convocada para esse fim, e entrara em vigor na data de seu registro em cart6rio.

Artigo 51- Os casas omissos no presente Estatuto, serao resolvidos pelo Conselho Diretor e referendados
pela Assembleia Geral.
~

§

Unico: Fica autorizado 0' \art6rio de Titulos e Documentos a promover 0 registro do presente Estatuto
rtir da presente data.

Santos, 19 de dezembro de 2016.
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Total

R$ 238/00

Selos e taxas Recolhidos p/verba

Ata da Assembleia Geral Extraordinaria da Associayao dos Portadores de Deficiemcia Mental, realizada
aos dezenove dias do mes de dezembro do ana de dois mil e dezesseis, as dezenove horas, nas
instalayoes da Associayao a Rua Julio Conceiyao, numero cinquenta e tres - Bairro da Vila Mathias em
Santos, Estado de Sao Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob nO. 68.018.05010001-30, fundada em
nove de maio de mil novecentos e noventa e dois, conforme Estatuto devidamente registrado sob

0

nO.

13600 do Livro "A" nO. 6 (seis) as folhas 183 junto ao Cart6rio de Registro de Titulos e Documentos Registro Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Santos em tres de julho de mil novecentos e noventa
e dois. Estando presentes a reuniao os seguintes s6cios:
Acacio Chagas Amaral;
Carlos Alberto Vieira da Costa;
Eduardo Francisco da Silva Tavares;
Fabio Fernandes Lacerda;
Helenice Figo de Freitas;
Henrique Gomes Branco;
Jose Brazilino Silva de Paiva;
Jose Carlos dos Santos;
..,.

Jose Dominguez Fernandez;

.
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Jose Muirio;
Jose Reinaldo Diegues Lopes;
Raul Pedroso de Lima Junior;
Rodolfo Scarel Filho;
para em conformidade com

0

Edital de trinta de novembro do ana de dois mil e dezesseis, deliberarem a

seguinte Ordem do Dia:
a) Verificar 0 atendimento dos requisitos do Artigo 18 do Estatuto Social;
b) Leitura, discussao e aprovayao da Ata da Assembleia anterior;
c) Reformulayao do Artigo 43 do Estatuto Social da Associayao em conformidade com

0

Artigo 50 do

mesmo.
d) Assuntos Gerais.
Tendo inicio a Assembleia,

0

Presidente da Entidade

Senhor Acacio Chagas Amaral, convidou

0

0

associado Senhor Rodolfo Scarel Filho para compor a mesa diretiva e presidir os trabalhos da presente
Assembleia, este por sua vez convidou para secretariar
Costa. Inicialmente,

0

0

associado Senhor Carlos Alberto Vieira da

Presidente dos trabalhos procedeu a leitura do Edital, e na sequencia, considerando

a Ordem do Dia, foi observado

0

que determina

0

item "a" do Edital - Verificar

0

atendimento dos

requisitos do Artigo 18 do Estatuto Social, isto feito, constatou-se, corn a devida anuemcia do Primeiro
Diretor Financeiro da Instituiy80, Senhor Fabio Fernandes Lacerda, que todos os presentes atendiam a
aludida exigemcia estatutaria; em seguida 0 Presidente dos trabalhos, em observancia ao item lib" do
Edital - Leitura, discuSS80 e aprovay80 da Ata da Assembleia anterior, solicitou que 0 secretario fizesse a
leitura de tal documento, oportunidade em que 0 socio Senhor Jose Carlos dos Santos, requereu a
dispensa da leitura, uma vez que 0 conteudo da mesma ja era do conhecimento de todos e estava tudo
justo e perfeito, diante disto a reivindicay80 foi acatada por todos os presentes e a aludida Ata aprovada
por unanimidade; avanyando 0 Presidente dos trabalhos solicitou 0 prosseguimento objetivando atender 0
item "C" do Edital - Reformulay80 do Artigo 43 do Estatuto Social da Associay80 em conformidade com 0
Artigo 50 do mesmo; na sequencia foi apresentado a nova reday80 para 0 Artigo 43 assim proposto:

"Artigo 43 . No caso de

dissolu~ao,

da

Associa~ao

dos Portadores de Deficiencia Mental,

0

seu

respectivo patrimonio liquido sera transferido a outra pessoa juridica de igual natureza que
preencha os requisitos da Lei Federal nO. 1301912014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, 0
mesmo da entidade extinta", submetida a votay80 do plenario foi devidamente aprovada por
unanimidade. Imediatamente passou-se a apreciay80 do item lid" do Edital - Assuntos Gerais, quando
ent80 0 Presidente da plenaria concedeu a palavra para quem dela quisesse fazer uso, porem ninguem

--.......

manifestou interesse, reinando sih§ncio absoluto. Nada mais havendo a ser tratado, 0 Presidente dos
trabalhos deu por encerrada esta Assembleia Gera) Extraordinaria as vinte e duas horas e quinze minutos.
Segue,

entao, ~esente ~ assinad1

~

.......

__ 1

por

mim

Carlos

Alberto

Vieira

da

Costa

Mresidente dos trabalhos Senhor Rodolfo Scarel Filho
e pelo Presidente da Associay80 dos
Chagas

Portadores

Amaral

~/
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Prenotado sob 0 n. 71.073 em 20/12/ 2016, ar
n. 56.921.
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