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ES冒ATUTO SOCIAL

CAp王TULO PR量ME量RO

Da Denomina鈎o, Durczfdb, Sue, Foro e用

芳4ｨ*ﾘ,ｰ

A巾1° ‑ A ASSoc払cÅo cHR重STÅ DE ASS量ST自NC払PLENA, dorava血e
denom血ada ACAP, pessoa juridica血scrita皿o CNPJ n° 02.530.334/0001‑00, com sede
na Rna Orl紬do da Si重va F重eitas, n° 75, Ba壷o Ce調ro, na cidade de Sorocaba, no巳stado

de Sao Paulo, CEP n° 18035‑330 constituida em 18 de fevereiro de 1996, e uma

associa9ao civil de direito privado e carater filantr6pico, sem fins lucrativos, voltada a
assistencia social, que se reger各por este Es触uto, pelo seu Reg血ento重ntemo e pelas

disposig6es legais que lhe sejam aplicaveis.

Paragrafo心nico. A ACAP ter各dura9ao por prazo indeteminado, sede e foro na cidade
de Sorocaba, Estado de S易o Paulo, podendo consti血r t紬tas皿idades de presta辞o de

servi9o quantas se fizerem necessarias, nesta ou em outras cidades, mesmo em outras
unidades da federa9肴o, mediante aprova9ao da Assembleia Geral.

Art･ 20 ‑ A ACAP tern por血1alidades:

1) Promog肴o preferencial de Assistencia Social, atraves de:
a) Atendimento, acolhimento, reabilita9肴o e reintegra9肴o social da popula9各o
em s血a9為o de rna, vis孤do o resg如e de sua cidad紬ia;
b) Assistencia a飴m王宣ia c狐entes,血clusive os segme皿tos a eta rel誼vos (cri紬9a
e adolescente, jovens e idosos, po舶dores de necessidades especiais) vis紬do
a promo辞o de sua cidadania e o如endimento das suas necessidades b各sicas;

c) Autonomia, abrigamento e prote辞o da popula辞o em situapao de rua cuja
reintegra辞o social n各o e possivel por diversos fatores, principalmente

referente a popula95o idosa;
d) Ou仕os prqietos adequados a estes鯖ns;

2) Promo確o da cultura, defesa e conserva辞o do patrim6nio hist6rieo e artistico

a壮aves de:

a) Cria確o de血cleos de如ividades cul血ais com血賞s s6cio‑educ如ivas;
b) Cria辞o de n心cleos de restaura辞o/conserva確o de patrim6nio hist6rico e

a舶stic○;
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c) Promoeao/realizapao de confer6ncias, congressos, cursos livres, ou quaisquer
outros tipos de reuni6es ou atividades que visem o apoio e desenvolvimento
de suas角皿alidades;
d) Relag6es de interc鉦bio cultural com organizag6es congeneres no pais ou

fora dele.

3) Promogao acessivel da educagao, observando‑se a foma complementar de
participa確o das organizap6es, atraves de:

a) Cria辞o de es同山as de e皿sino regular一珊damental e mさdio;
b) P重omo9各o da a愉betiza辞o e c○叩1ementa9肴o escolar supletiva vis紬do uma
me皿or adequa9肴o de seus usu如os ante as exigencias do mercado de

仕aba皿o;
c) 〇両os prqietos adequados a estes鰯ns.

4) Promo9肴o acessfvel da sa地, obseⅣ紬do葛se a fbma complementar da

p加cipa9肴o das org紬iza96es a同ves de prqietos adequados a esses血s;

5)

Defesa,

preserva9奮o

e

conservagao

do

meio

ambiente

e

promo9奮o

do

desenvolvimento sustentavel atrav6s de projetos adequados a esses fins;

6) P重omo9急o de se即r紬9a alime皿t紺e皿u庇cional甜aves de:
a) Criapao de equipamento para oferecimento de alimenta確o a baixo custo

叩a dese叩regados諦めa皿adores de baixa重enda e pessoas em si巾着o de
rua;

b) Oferecimento de cursos de alimentagao altemativa para familias carentes;
c) Criapao ou parceria em inciativas de reaproveitamento alimentar ou
s血il紬es･ para atendimento as suas紐a重idades;

d) 〇両os prqietos adequados a estes血s.

7) Promo9肴o do desenvolv血ento econ6mico e social e c○mb如eふpobreza, a血aves

de:
a) Cursos de habilita辞o e reabilita辞o profissional e coloca9春o no mercado de

償aba皿o;
b) Ou加s prqietos adequados a estes紐s.

8) Promo辞o do voluntariado atrav6s de:

a) Utiliza9ao em seus quadros de gmpos de坤oi○ ○u de血dividuo血teressado
na pa血cipa辞o em suas atividades;

b) Cria9肴o小袖icipa確o em rede de坤oio dest血ada a esse慮m;

c) Outros projetos adequados a estes fins.
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9) Experimenta9肴o, sem fins lucrativos, de novos modelos s6cio produtivos e de
sistemas altemativos de produ辞o, comercio, emprego e credito atraves de

prqietos adequados a estes鰯ns;

10) Promo確o de direitos estabelecidos, constru確o de novos direitos e assessoria

juridica gratuita de interesse suplementar, atrav6s de projetos direcionados para
estes鯖ns;

11)Promo綿o da etica, da paz, da cidadania dos direitos e deveres humanos, da
democ重acia e de valores universais,甜aves de prqietos出ecionados p孤a estes

癒皿s;
§ 1° No desenvolvimento de suas atividades, a ACAP atuara de foma desvinculada de

qua重squer抽vidades ou a96es de cu血o politico p加id各rio e n奮o徹各discr血血a確o
quantoえra9a, cor, sexo, idade ou religi肴o.

§ 2° A ACAP ter各um Regimento lntemo que disciplinar各o seu funcionamento,

elaborado pela Diretoria e homologado pela Assembleia Geral.

CAp王TULO SEGUNDO

塑垂v嬰S.坐?i墾担些唾
A巾3° ‑ P紬a consecu9ao de suas血alidades, a ACAP a調ar各por meio de execu9各o
direta de projetos, programas ou plano de a96es, doa9為o de recursos fisicos, humanos e
financeiros, presta確o de servigos intemediarios de apolo a outras organizag6es sem
fins lucrativos e a 6rg肴os do setor p心blico que atuam em紅eas afms.

Pa脆grafo dnico. Para atender as fmalidades citadas no artigo anterior, a Associapao
poder各contratar os servi9os de profissionais especializados, inclusive atraves de

pessoas j血dicas, celebr紺c○nve皿ios e/ou p狐cerias com 6rg着os p的Iic○s e/ou entidades
privadas, nacio皿ais e/ou es仕組ge正as･
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CAp王TU意O TERCE量RO

Dos Assoeia〔わs,
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A巾4° ‑ A ACAPさc○ns同山da por血mero il血itado de s6cios, dis血buidos nas
segu血tes c如egorias :

a) /"ncねdores ‑ os que participaram dos atos de sua funda辞o;
b) rear/c臓‑ os que forem recebidos e aprovados pela Diretoria ou Assembleia

Gera○ ○rd血各重ia･如avさs de indica辞o de 〇両o s6cio desta mesma categoria ou

珊ndador;
c) beneme

rz

/os ‑ os que mesmo nao pertencendo ao quadro regular de s6cios, a

Assembleia Geral conferir tal distin9着o, por presta9ao de servigos relevante a

e血dade･ atendendo血dica9肴o da Diretoria;

d) eme'ritos ‑ os s6cios fundadores ou regulares que a Diretoria ou Assembleia
Geral

conferir

tal

distin確o

por

feitos

relevantes

no

exercicio

de

sua

partic ipa辞o ;

e) mantene｡ores ‑ os que colaboram sistematica ou eventualmente, em especie, ou
n寄o, para a manuten辞o dos programas da Entidade, sem direito a voto.

§1° Os associados, indepepdentemente専,a categoria, n急o re軸Qn麺m ̲押̲b̲S韻連理迎
solid正調ente pe宣as obriga96es da associac為o,皿肴o

pode皿do掃1甜em seu

expressamente autorizados pela Diretoria.
§2° S6 pode賂o concoⅢer a cargo eletiv○ ○u洲Ⅹili紬da D正etoria, os s6ci｡s das
categorias負a''e b''de que請a este a血g〇･

Art. 5° ‑ S各o direitos垣Qsrfes quites com suas obriga96es sociais, confome suas
respectivas catego重ias:

1･ Votar e ser votado para os c紺gos eletivos;

重工･ Tomar pa請e nag Assemb宣eias Gerais;

宣〇〇･ Pa血cip紬e co叩er狐nos seⅣi9os e atividades da ACAP;
IⅤ･ Sugerir･ por escritoえD正etoria, medidas e ou providencias que asp鵬m ao
坤er劇9oamento operative da entidade;

V. Direito de defesa verbal ou escrita em uma eventual penalidade.

A巾. 60 ‑ S肴o deveres dos

c○nめ血e suas respectivas catego重ias :

Aseodaeao Christa de Asstsl:enci

病｡ 〔̲,̲̲.̲.̲.±,‑̲̲ 【 ̲.fs
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工･
11.

Cumpr正as disposi96es esta血統ias e regimentais;
Acatar as deteminae6es da Diretoria e as resolue6es das Assembleias;

工事量･

Con血b血vol皿t紬iamente para o suste血o da Entidade, a舶vさs dos meios
estabe重ecidos pela Diretoria ou Assembleia Geral;

IV.

Cooperar para a conserva辞o e aunento do patrim6nio moral e material da

ACAP e prestar ajuda volunt缶ia, quando solicitado;
V･

Pag紺重egul狐ente as c〇両ibui96es a que estiverem obrigados e demais

obriga96es pec皿i各rias assmidas pera調e a ACAP.

̲A巾. 70 ‑ 0 desli筈ament○ ○u exclus肴o do

de a̲ssociado se clara̲窒哩

〇･ solicit紺vo賞unt証劃ente e por escrito, o seu desligamento;
.‑‑‑

‑‑‑‑‑‑‑̲̲̲

工1･ vier a agⅢ con舶os pr血c垂os estabelecidos neste Esta請o;
I工I･ n急o comp紬ecer, pessoa血ente･ ou甜avさs de representante credenciado, a

nenhuma Assembleia Geral ou reuniao de Diretoria, quando a ela pertencer por
03 (鵬s) vezes consecutivas salvo jus捕cativa escrita, a ser aceita ou皿ao, pela

Assembleia Gera重;
重V･ deixar de atender aos deveres previstos no如igo紬terior;

V.

vier a患1ecer.

§1° De血iida a justa c州sa, o associado ser各devidamente n｡t桁cad｡

motives da

exclusao do quadro de s6cios, atraves de notifica9魯o ex屯aj可重症.峻唾.nd̲Q.迎型
defesa previa no prazo de 20 (v̲inte) dig̲s̲ a coptap do receb主meptQ̲̲垣g̲Qmunica鈎o.

§2° Ap6s o decurso de prazo descrito no pafagrafo anterior, independentemente da

apresentapao de defesa, a representapao sera decidida em Assembleia.

§3° Uma vez excluido, qualquer que seja o motivo, nao tend o associado o direito de

pleite紬血deniza9肴○ ○u compensa辞o de qualquer na血eza, s♀重a a que仙ulo氏肌

§4° 0 desligamento do associado n肴○ 0 desobriga do pag劃ento de todas as

c○血ibui96es devidas anterio皿ente a d細em que seu pedido venha a se tomar e姑ivo.
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CAp王冒ULO QUARTO

Da瓜かe堂̲3!γaの.捜̲J7憂聖製
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A巾8° ‑ S肴o erg肴os compone血es da est関知ra org紬izacional da ACAP:

I.

Assembleia Geral;

工重.

D正etoria;

Ill.
IⅤ.

Conse皿o Fiscal;
Conse皿o de Adm血is仕a9急o, quandoめr regis備ada em ca競るrio a quali角ca9急o
da Associa9為o come ○rg孤iza辞o Socia○○

Se碑o I

Assembleia Geral
Art. 9° ‑ A Assembleia Geral 6 6rgao superior de deliberapao, constituida por todos os
associados com d正eito a voto e em pleno gozo de seus d正eitos estatu偽rios, com

competencia p狐a:

ェⅡⅢⅣ

Eleger e desti山江a D正etoria e o Conselho Fiscal;

Decidir sobre

e refb調as do Estat巾o;

Decid正sobre a ext血9奮o da entidade nos te調os do A血35;
Decid正sobre a c○nveniencia de alien紳,筒袖sig正, hipotec紺ou pe調utar bens

pa血moniais ;

V.
VI.

Aprov狐o Regimento重調emo;
Ratificar a aprovapao do conselho de Administra辞o a execu辞o do contrato de

gest蚤o, quandoめr o case.

A巾. 10 ‑ A Assembleia Geral rea宣izar‑se‑a, ord血相iame珊e, uma vez per ano, para:

重.
11.

Apreci狐o relからrio紬ual da Diretoria;
Discut正

Conse皿o Fiscal.

A巾1 1 ‑ A Assembleia Gera量realiz甜一se‑えex備aord血ariame血e, qu紬do convocada:

賞.

重工.

Pela D正etoria;

Pelo conse皿o Fiscal; e

愚皿de da s,.va Fre,謹tr箋蓮̲:F;±̲哩5哩ap̲
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HI.

P製r畦nto de 1/5蓮町哩随辿as obrigacdes
Soclals.

Art. 12 ‑ A convocacao da Assembleia Geral sera feita por meio de edital a ser fixado
na sede da iustitui確o e/ou no site oficial da ACAP, com anteced台ncia minima de 10

(dez) dias.

Par蝕rafo dnico. Q脚lquer Assembleia instalar‑se‑a em primeira convoca確o com a
maioria dos sdeios e, em segunda convoca辞o, ap6s 30 (trinta) minutos, com qunlquer

n血皿ero.

Se辞oH
D加eわria

Art. 13 ‑ A Diretoria, 6rgao de gestao da entidade ser各composta pelo̲｢哩過

Presidente e un Tesoueiro.
‑

'

′一‑ii⊥′‑‑

‑‑

‑

‑

̲̲

Par縫rafo dnico. 0 mandato dos membros da Diretoria ser各de曲s, sendo
permitida uma reeondu車o.

甲州四壁要望聖堅固堅塁堅塁国璽
1.
11.

Elabo脚e executar o programa an脚l de atividades;
Elaborar e apresentar a Assembleia Geral, o relat6rio an脚l;

HI.

Entrosar‑se com iustituigdes pdblicas e privadas para m心t脚colabera辞o em

rv.

Contratar e demitir funcion証os;

atividades de interesse comun;

V.

Fixar o valor minimo das contribuig6es devidas pelos associados.

Art. 15 ‑ A Diretoria reunir‑se‑各em periodicidade compativel com as necessidades de
gestao da Associa辞o, confome convoca確o a ser realizada pelo Presidente, salvo

motivo de fonga maior ou decisao conjunta de seus membros.

Pa脆grafo bnico. ‑ A Diretoria nao poderd se reul para assuntos deliberativos da
entidade sem a presenga de seu Presidente ou quem sun fun辞o esteja fazendo.

A巾. 16 ‑ Compete ao P騰sidente;

I.̲ ̲

Repres̲e̲ntar ativa
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11･ Cump正e魚zer cumpm esse Esta請to e o Reg血ento工皿temo;
重重工･ Presid正a Assembleia Geral;
IV･ Convoc甜e presi抽as reuni6es de Diretoria tendo vote de qualiぬde.

Art. 17 ‑ ComDete ao Vice̲Presir]ente.
I. Substituir o presidente em sun faltas ou impedinentos;
Ⅱ･ Assum五〇 m紬d加o, em caso de vac会ncia,加さo seu tさm血o; e
Ill. Prestar, de modo geral, a s脚colaborapao ao Presidente.

圏【登園聖堅塁墨壷開聞彊欄間
I.

Manter atualizado o Registro de sdeios da ACAp que contenha, no minino:
nome, endere印, filia辞o, data de nascimento, data e foma de admiss叙o, data

e m〇億vo de desHgam孤to;
11.

Manter

e

ter

sob

s脚gurda,

livros

e

arquivos

relacionados

ds

s雌

a血bui96es;

m. Arrecadar e contabilizar as contribuig6es dos associados, rendas, auxflios e
donativos, mantendo em dia a escritun確o;
rv.
V.

Pagar as contas autorizadas pelo presidente;
Apresentar relat6rios de receitas e despesas sempre que forem solicitndos;

Ⅵ･ Ap鳩s飢血o re宣at誼o正調∞五〇 pa輪s錐餌bme的oえAssembleia Ge輪l;

VH. Apresentar semestralmente o balango ao couselho Fiscal
Vm. Conservar, sob s脚g脚da e responsabilidade os docunentos relativos a
Tes our紺ia ;

IX.

Manter todo o nuner誼o em estabelecimento de credito.

Se碑o Ill

Ise脇o H

scal

Art. 19 ‑ 0 Conselho Fiscal, 6rgao responsavel por fiscalizar a administra確o contabil

fmanceira da institui辞o, ser各composto por逆上垂塑membros eleitos pela Assembleia
Geral e ̲0 ̲1̲￨um￨̲s̲理垣唾̲.̲̲̲

§ 1° 0 mandato dos membros do Conselho Fiscal sera de 04

concomitante com o da Diretoria, tamb6m sendo pemitida uma recondugao.

閣圏国園
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§ 2° Em caso de vac会ncia, o mandato ser各assumido pelo respectivo suplente, a俺seu

tさm血o.

A巾. 20 ‑ Compete ao Conse皿o Fiscal:

1. Examinar os livros da escritura確o da Entidade;

1工･ Ex劃血紬o balancete semes巾重坤rese皿tado pe○○ TesoⅢ誼o, op血ando a

respeito;
I量I･ Apreci紬os ba重紬9os e血vent壷os que acompa血am o relat6rio anual da
D正etoria;
IV. Opinar sobre a aquisi9急o e aliena辞o de bens.
Paragrafo dnico. 0 conselho Fiscal reunir‑se‑各ordinariamente a cada 06 (seis) meses
e, ex億aordin紬iamente, sempre que necess各rio.

A巾21 ‑ As atividades dos d正etores e co皿sc皿e正os, bern c○mo as dos sdcios, ser為o
inteiramente gratuitas, sendo‑1hes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratific呼o,

bonificapao ou vantagem, ressalvadas as despesas efetuadas no interesse da Entidade.

Se辞oIV

土塁塑磐麹些麹迫如g釦..
A血22 ○ 0 Conse皿o de Adm血is血9各o, p紬a血s de atender a Legisla9肴o das
Organiza96es Sociais ter各previs肴o estatutaria e sua validade, efeitos e atribui96es a

partir do Decreto Municipa肥stadual ou Federal da qualifica辞o da Associapao como
Org紬i捌9ao Social e seu devido regis償o em Ca競るrio.

Art. 23 ‑ 0 Conselho de Administrapao sera estruturado confome os seguintes criterios
basicos, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualifica9為o:

1･

sercompostopor:

a)如e 55% (c血que巾a e c血co per ce皿to) no caso de associa9奮o civil, de membros
eleitos den億e os membros ou os associados;

b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do
Conselho, dentre pessoas de not6ria capacidade profissional e reconhecida
ido皿eidade moral;

c) 10% (dez per cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.
11. Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho terao皿廻d̲atQ de

』塑生壁卦admitida uma recondu9ao;
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重工重･ Os represent孤tes de entidades previstos nas al血eas I‑a‑‑ e I‑b ーdo血ciso I
coⅡesponder客o a mais de 50% (c血que加a po重cento) do Conselho;

IV. 0 primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados sera de dois
anos, sendo realizada nova elei辞o ou indicapao ap6s esse pen'odo, a fim de

co血ci揖com a vigencia do m孤d加o estabelecido no血ciso 11;
V. 0 Presidente da ACAP participar各das reuni6es do conselho, sem direito a

voto;

V重･ 0 Conse皿o deve鵬unir‑se o血心証ame皿te, no m血imo,鵬s vezes a cada紬o
e･ ex億aordinariamente, a qua重quer tempo;
VI量･ Os c○皿se山前os nao receberao remunera9急o pelos seⅣi9os que, nesta
condi辞o, prestarem a Associa9ao, ressalvada a ajuda de custo por reuni着o da

qual pa誼cipem;

VIⅡ･ Os c○nse皿e五〇s eleitos ou血dicados p紬a血eg輪r a d正eto血da e皿tidade
devem renunciar ao ass皿正em血n96es executivas.

Art. 24 ‑ E atribui確o privativa do Conselho de Administrapao:

量･ Aprov紺e encami血紬a Assemb賞eia Geral, 6rg肴o supeⅣisor da execu9奮o do

contrato de gestao, os relat6rios gerenciais e de atividades da entidade,
elaborados pe重a d正et〇五a.

CAp王TULO QU量N冒O

Receitas, D跡pesas e Pc肋z.

ﾖﾘ

f

Art. 25 ‑ A ACAP nao remunera, nem concede vantagens ou beneficios por qualquer
foma ou titulo a seus diretores, conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes.
A巾26 ‑ A ACAP坤1icar各卸e親a血ente suas rendas, recⅢsos, p紺血6nio e even仙al
resultado operacional na manuten辞o e desenvolvimento dos objetivos institucionais no
teⅡit6rio nacional.

Art. 27 ‑ Os recursos econ6mico‑fmanceiros se脆o provenientes, quando de receitas

p心blicas:

工)

Temo de colabora鐘o ou temo de fomento, contratos, convenios e temos

de p紳cena;
重工)

Auxi重ios, c〇両ibui96es e subven96es da Uni着o, Estado, Mmic卸○ ○u
aut紬quias;
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賞重賞)

Capta9肴o de血ce血ivos e re血ncias角scais, den億e ou仕os.

§1° Todas as parcerias celebradas com a Administra9肴o Pdblica serao divulgadas no site

o慮cial da ACAP e a龍xados em sua sede;

§2° Caso a ACAP possua acervo patrimonial disponivel proveniente de qualifica確o
como OSCIP, este adquirido com recursos p心blicos durante o periodo sua qualifica9ao,

v血do a ser desqual寵cada, o mesmo ser各億ans危rido a o血a pessoa jⅢidica qual縦cada

com o mesmo titulo, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social.

Art. 28 ‑ Sem preju王zo das receitas p心blicas, a豊玉錐.e週5理iva̲

1)

Anuidades,

patrocinios

e

contribuig6es

recebidas

2

de

6X敞

E褶%

pessoas

ﾆﾆU

fisicas

蹤Y.j9,p

e

ju正dicas;
11)

Usufrotos, legados, heran?as, doag6es, dotag6es, recursos nacionais e

es仕angei脚s que皿eめrem con鰐重idos;
宣工I)

賞V)

Rendimentos de im6veis pr6prios ou de terce五〇s;

Rendime請os dec○Ⅲe鵬es de j皿os banc各rios, t血○○s, a96es ou ou備as receitas

血i紬ceiras de sua prop正edade;
V)

Convenios celebrados c○m血sti請i96es p重ivadas, nacionais ou es心細ge正as;

Ⅵ)

Campanhas de m紬ke血g direto.

A巾. 29‑A ACAP se

工)

a備aves de

Con庇bui96es de associados, rendimentos derivados de loca96es e/ou

aⅡendame皿tos de im6veis pr6prios ou de terce正os;
量1)

Receita de direitos auto重ais ou de simil紬n加ureza, den億e ou調os;

111)

Eventos em geral, bazares, festas, ap6es de telemarketing, doae6es de origem

lici屯e legal, em espさcie;
IV)

Produtos, artigos, alimentos, vestu紅io e quaisquer outros utilizados em seus

programas ou assistidos e prove血os procede皿tes de c○nvenios e p紬cerias
desde que compativeis com a na調reza da Entidade.

A巾30 ‑ As despesas da ACAP dever奮o ser executadas em confb調idade com 0
○r9amento anual坤rovado pelo Co皿se皿o Fiscal e comprovadas medi狐te docu皿entos

credores e dos produtos ou seⅣ宣9os que ongmaram as despesas.

A巾･ 31 ‑ 0 pa億im6nio da ACAP ser各c○nsti鵬do per be皿s m6veis, imdveis, veiculos,
semove血es, a96es e坤61ices da divida p心b重ica, suas marcas, t血los e docume血os, e

鳥1‑杭州町

慮調ance五〇s que qual況quem a d加a, os valores e os血dos組scais e nominais dos

圏R
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legados de origem licita e legal, ou quaisquer outros proventos compativeis com a
natureza da Entidade.

全史̲32 二聖黒禦生空̲̲d̲i̲s̲s畦u§塗̲o止i in?fitui確o, os seus bens
dest血ados a ou的(s) entidade(s) congenere(s), com persona重idade
･de juridica que es鳴a(in)

devid輔弼e‑ re書istr ada‑(s), i託lusive mos‑ C6nselho詞e‑Åssistenc与a S9?i̲al Municipal,

Estadual e Federal.

CAp王冒ULO SEX冒O
D垂タosif6es GenJis

Art. 33 ‑ Em todos os atos e compromissos da ACAP, serao observados os principios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiencia.

A巾34 ‑ A ACAP mantem a esc血ra辞o de suas receitas, despesas,皿g重essos,
desembo重sos e muta96es pa血moniais, em livros revestidos de todas as fbmalidades

legais que asseguram a sua exatidao e de acordo com os princfpios fundamentais de

contabilidade e das Nomas Brasileiras de Contabilidade.
Parigrafo血nico. A presta確o de contas da ACAP obedecera:

a) os p血cipios請nd狐e皿tais de contabilidade e das Nomas Brasi重e血s de
Co皿tabi置idade ;

b) a publicidade por meio de sua pagina na internet, no encerramento do exercicio
fiscal, ao relat6rio de atividades e demonstrag6es fmanceiras, incluidas as
ce血d6es negativas de debitos com a previdencia Social e com o F皿do de

G紬紬tia de Te四〇 de SeⅣi9o ‑ FGTS, colocand〇〇〇sまdisposi9着o para exame
de qualquer cidadao, sem prejuizo das publicag6es em jomal e di鉦io.ficial
quando forem exigidas por Lei ou necess証ias ao interesse da coletividade.

Art. 35 ‑ A ACAP sera｣睦埋立i̲da por decis着o de 02 (duas) Assembleias Ge.ais

Ex同ord施ias･ especia血e鵬e convocadas p紺a ess誼m, com o qu6皿m血血o de 2/3
de seus ass○○iados, e decis笛o por maioria em劃bas, qua皿do se tomar i叩ossivel a

co皿t血ua辞o de suas如ividades.
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垂9ri梨疫?̲oJu̲ta. d喋̲?̀?sQci?dos, em Assembleia Geral. E̲
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)D

W

ﾂ脩'

convocada para esse fin e entrat em vigo̲I̲pa data de ̲?̲聖̲̲r̲e獲istro em cart6rio.

Art. 37 ‑ A ACAP, c○mo pessoa j血dica, n肴o poder各, a叩alquer t帥lo prest紺ou
c○nceder avais,債紬9as ou qual叩er g紺a血a real a terc誼os, s♀)am estes de c紺かer
privad○ ○u p同書ic○･

Art. 38 ̲ Os casos omissos nestes Estatutos serao decididos pela Diretoria e
re鰐rendados pela Assembleia Geral･

A巾3少○ 0 presente es伽uto revoga as disposi96es co皿舶rias e a血eriores e e血a em
vigor na d如a de seu regis備o no c加6重io c○mpetente･

sorocaba, 18 dejunho de 2020. /

Visto da 4dvogada:

OARISP 389.714
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