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ESTATUTO SOCIAL DO lAR PRESERVA<;Ao DA VIDA
CAPITULO I

Art. 1° - lAR PRESERVA<;Ao DA VIDA, pessoa juridica de direito privado, associac;ao
civil de can~ter assistencial, sem fins econ6micos, dotada de autonomia administrativa e
financeira, com sede e foro no Municipio e Comarca de Maringa, Estado do Parana, a Rua
Pioneiro Alberto Biazon,n° 637, Viia Marumby, CEP: 87005-310, com prazo de durac;ao
por tempo indeterminado, reger-se-a pelas normas e condic;oes estabelecidas neste
Estatuto e por demais disposic;oeslegais aplicaveis a especie.

I - 0 acolhimento institucional de Gestantes de qualquer faixa etaria, oriundas de
qualquer localidade, acompanhadas ou nao de seus filhos menores de 06 anos, desde
que devidamente encaminhadas pelos 6rgaos competentes;
II - 0 acolhimento institucional a crian~as de o (zero) a 06 (seis) anos de ambos os
sexos, oriundas da Comarca de Maringa - Pr., encaminhadas sob medidas de Prote~ao,
pelos 6rgaos responsaveis;
III - A inclusao de adolescentes maiores de doze anos, nascidos durante 0 periodo de
acolhimento institucional da mae, ou outras que transitaram como acompanhantes da
mae no periodo da gesta~ao, em projetos e programas, conforme estabelecido no § 1°
do artigo 3°, sempre visando contribuir com a forma~ao profissional e moral do
individuo.
Art. 3° - Para desenvolvimento de seus objetivos, a Associa9ao atua nas seguintes frentes
de trabalho:

II - Atuar na prevenc;aodo agravamento de situac;oesde negligencia, violencia e ruptura de
vinculos familiares;
III - Proceder de modo a tentar restabelecer vinculos familiares e/ou sociais;
IV - Possibilitar aC~~~iven~rCl
qomunitaria;
V - Promoveraces~o1 red~~6cio-assistencial, aos demais 6rgaos do Sistema de Garantia de
Direitos e asdemais'polfticas publicas setoriais;
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VI - Favorecer 0 surgimento e 0 desenvolvimento de aptidoes, capacidades e oportunidades
para que os acolhidos desenvolvam habilidades que permitam fazer escolhas com autonomia;
VII - Promover 0 acesso a programac;oes culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais
internas e externas, concedendo oportunidades para promoc;ao da dignidade da pessoa
humana.

§ 1 Os objetivos sociais serao alcanc;ados, atraves da criac;ao, implantac;ao e manutenc;ao,
0

total ou parcial, de programas e projetos criados pela Associac;ao, ou em parcerias com
outras instituic;oes de direito publico ou privado.
§ 2 Para alcance de seus objetivos, a Associac;ao podera firmar convemios, contratos,
term os de parcerias ou cooperac;ao, com organizac;oes da sociedade civil, 6rgaos e
instituic;oes de direito publico ou privado, nacional ou estrangeiro.
0

ArtAO - A associac;ao dara assistencia moral e espiritual aos beneficiarios, respeitando os
principios religiosos ou filos6ficos das assistidas.
Art.5° - A associac;ao alem dos objetivos previstos neste Estatuto mantera casas de sua
propriedade, destinadas a abrigar por tempo indeterminado, maes e respectivos filhos
previamente abrigados, mediante Contrato de Comodato e Regulamento Interno;
Art. 6° - Com 0 objetivo de angariar recursos para manutenc;ao de suas atividades e para
melhor atender os seus objetivos, a entidade podera instituir projetos e programas pr6prios.

Art. 7° - A Associa~ao admitira como associadas pessoas fisicas que se comprometam
pessoal e ou financeiramente para a consecu~ao dos seus objetivos socia is.

1- Associado Fundador: aquele que.assinou a ata da Assembleia Geral de aprovac;ao do
Estatuto Social, por ocasiao da fundac;ao.
II - Associado Benemerito: assim considerados em razao de apoio e servic;os relevantes
prestados.
III - Associado Colaborador: sac os cadastrados mediante Termo de Adesao, M pelo
menos dois anos, e que colaborem voluntariamente, sem remunerac;ao.
IV - Associado Contribuinte: aquele que contribui mensalmente com valor definido pelo
pr6prio associado.
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§ 1.° as associados
contraidas

nao respondem
em nome da associa9aO.

nem

mesmo

§ 2.° as associ ados responderao civil e ou criminalmente
dolo ou culpa, em nome ou contra a associa9aO.

subsidiariamente

pelas

obriga90es

por atos ilicitos que praticarem,

com

§ 3.° as associ ados nao poderao realizar neg6cios e ou transa90es de qualquer natureza,
direta ou indiretamente

com a entidade sem a previa autoriza9aO da Diretoria Executiva.

I - frequentar a sede da associa9aO;
II - participar de atos, reunioes e assembleias, independentemente
de convoca9c3o, com
direito a voz;
III - requerer, por escrito, informa90es sobre as atividades da associa9aO;
IV - recorrer
Assembleia Geral de atos e delibera90es que violem normas estatutarias ou
legais;
V - excluir-se do quadro de associados, protocolando pedido por escrito na sede;
VI - encaminhar
Diretoria Executiva, propostas, memoriais e trabalhos que se enquadrem
nos objetivos e finalidades da associa9ao;
VII - votar em cargos de dire980 e Conselho Fiscal;
VIII - ser votado, desde que esteja prestando servi90s pessoalmente sem remunera9aO, nos
ultimos cinco anos que antecede a data da elei9aO.

a

a

1- acatar as decisoes da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;
II - cumprir e fazer cumprir 0 Estatuto;
III - atender e colaborar para a cOnSeCU9aOdos objetivos sociais e finalidades da associa9ao;
IV - zelar pelo bom nome e patrim6nioda associa9ao;
V - contribuir na apresenta9§odepiopostas,
projetos e programaspara
a realiza9aO dos fins
institucionais.'
.

(

3
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Art. 11. A Admissao de associados colaboradores
Diretoria Executiva.
Paragrafo unico. Os Associados Benemeritos
Execl1tiva e aprovagao da Assembleia Geral.

e contribuintes

se darao par aprovagao da

serao reconhecidos

par proposigao da Diretoria

I - Quando a demissao ocorrer par iniciativa do associ ado, justificando
isto.
II - Quando a associado cometer falta considerada

au nao a razao para

leve, pela Diretoria Executiva;

III - Quando a associado contribuinte

deixar de contribuir par seis meses consecutivos;

IV - Quando a associ ado colaborador

deixar de colaborar par seis meses consecutivos.

§1

0_

A demissao e de carater temporario,

de associados

ap6s cessar

0

podendo a associado demitido retomar ao quadro

motivo que deu causa a demissao;

§ 2°_ No caso de demissao pelo cometimento de falta leve, a retomo dependera

de aprovagao

da Diretoria Executiva.

Da Exclusao
Art. 13. - A EXCLUSAO de associado sera sempre por justa causa, quando 0 mesmo deixar
de cumprir com seus deveres estatutarios au cometer falta considerada grave pela Diretoria
Executiva.
Paragrafo unlco - Da decisaoda
Assembleia Geral.

biretoria

que decretar

a exclusao,

cabera

("

\;
.~

recurso

a
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CAPITULO IV
DOS ORGAOS DE ADMINISTRA<;AO

I - a Assembleia Geral;
II - a Diretoria Executiva;
III - 0 Conselho Fiscal

Art. 15. - A Assembleia Geral e 0 6rgao deliberativo maximo da Associagao, e sua reuniao
ocorrera, ordinariamente,
para aprovagao da prestayao de contas do exercfcio anterior, no
mes de maio de cada ano, e para eleigao da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, a cada
dois anos, no mes de setembro dos anos fmpares, e extraordinariamente
sempre que for
necessario.

§ 1°. A Assembleia Geral e formada por todas as categorias de associados e para exercerem
o direito de deliberar em Assembleias, 0 associado devera estar em dia com suas obrigayoes
sociais.
Art. 16. - As Assembleias Gerais serao dirigidas pelo presidente da Diretoria Executiva, sendo
que, na ausencia deste, serao abertas e presididas pelos substitutos legais; na faltas destes,
por um membro da Diretoria.
Paragrafo unico - Havendo em pate nas votagoes,
qualidade para desempatar
Art.

17. - A Assembleia

presidente

Geral

reunir-se-a

0

Presidente

em carater

da Diretoria Executiva ou do Conselho

da Assembleia

extraordinario,

tem

0

voto de

por convocayao

Fiscal, ou por proposigao

do

de um quinto dos

seus associados.

§ 1°. 0 prazo de convocayao dasAssembleias

Gerais, ordinarias ou extraordinarias,
deve ser
com antecedencia minima de oito dias da data da Assembleia Geral, por meio da publicagao
de edital na sede da Associagao e uma veiculayao de edital de convocayao em jornal local de
circulayao
diaria, como requisitos
essenciais
do ate e, facultativamente,
envio de
comunicayao eletr6nica a fodos o$associados.

§ 2°. Sao requisitos essenCiaisdo'edital
de convocayao.para
as Assembleias Gerais: a data,
o horario, 0 local com enderego completo, a ordem do dia e a referencia do 6rgao convocante.
Art. 18. - A Assembleia Geral deliberara em primeira chamada com a presenya da maioria
absoluta dos associados e, nas convocayoes
seguintes, meia hora ap6s, com qualquer
numero, por maioria simples.
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Art. 19. - Somente os associados que estejam prestando servicos pessoalmente sem
remuneracao, nos ultimos cinco anos que antecede a data da eleicao, conforme art. 9,
inc. VIII, do presente Estatuto, poderao ser votados para os cargos da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal.

I - eleger e dar posse aos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;
II - Decidir sobre a destitui9ao dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, e
nomear substituto que cumprira 0 mandato do substituido;
III - aprovar as contas da Diretoria Executiva ap6s parecer do Conselho Fiscal;
IV - alterar 0 Estatuto;
V - dissolver, extinguir ou incorporar a associa9ao a outra com fins identicos ou semelhantes;
VI- Decidir sobre a aquisi9ao, troca, aliena9ao ou onera9ao de im6veis da associa9ao.
Paragrafo unico. Para as delibera90es a que se referem os incisos II, IVe V e exigido 0 voto
favoravel de dois ter90s dos presentes a Assembleia Geral Extraordinaria, especialmente
convocada para esse fim, nao podendo deliberar, em primeira convoca9ao, sem a maioria
absoluta dos associados, ou com menos de um quinto nas convoca90es seguintes.

Art. 21. - A Diretoria Executiva e composta por associados eleitos pela Assembleia Geral com
mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos por igual periodo, distribuidos pelos
seguintes cargos:
1- Presidente;
11- Vice Presidente;
111- Primeiro Secretario;
IV- Segundo Secretario;
V- Primeiro Tesoureiro;
VI- Segundo Tesoureiro.
Art. 22. - A Diretoria Executiva redhir-sEH1.sempre que necessario, por convoca9ao de seu
presidente.
§ 1 0 quorum para reuniao da Diretoria Executiva e de metade mais um de seus diretores,
e para deliberar, e necessario metadee mais urn dos presentes; .
0_

§2

As convoca90es para reLmiaoordiharia da Diretoria serao feitas verbalmente a todos os
diretores, sendo informados em tempo habil da pauta da reuniao.
0

_

v - Apresentar

relat6rios

anuais e 0 balanc;;o financeiro,

aprovado

pelo Conselho

Fiscal,

a

Assembleia;
VI- Elaborar e reformar 0 Regimento Interno submetendo-o
e cuidar para que suas disposic;;6es sejam cumpridas;

VIII- Contratar, admitir e demitir funcionarios,
fixando salarios de conformidade com a lei;

a aprovac;;ao da Assembleia

segundo as necessidades

Geral

da Associac;;ao,

111-Representar a Associac;;ao ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente,
podendo constituir
procuradores com poderes "ad juridica" e "ad negocia" por tempo certo ou especifico;
IV- Assinar com os tesoureiros todos os documentos que representam valores, principalmente
emissao de cheques para retiradas de fundos em estabelecimentos
bancarios, abertura e
encerramento de contas junto a Instituic;;6es bancarias, dentre outras atividades bancarias que
se fizerem necessarias para a abertura e manutenc;;ao de contas.
V- Assinar escritura de compra e vendaTel~tiva'a
bens da associac;;ao, mediante
da Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim;

autorizac;;ao
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servic;o da secreta ria, alem de lavrar as Atas das reunioes em livros

III - Atender ao pagamento das obriga<;:oes, dando ciencia ao Presidente da situa<;:ao
financeira da entidade;

a

IV- Assinar juntamente com 0 presidente, os documentos vinculados tesouraria, bem como
emissao de cheques e demais expedientes vinculados movimenta<;:aobancaria e contabil da
Associa<;:ao;

a

:.--:".) ..... '

:

V- Receber contribui<;:oes, rendas,' jur6s,;donativos,
recibos;

ender~9aq9$

",;"'.:',,

VI- Conservar
o~em.

0

0

associa<;:ao e firmar

cadastro geral dos bens im6\1eis ern,6veis com asanota<;:oes em dia e em
_
. '.:

VII- elaborar

a

~. _;i "

or<;:amentode rec~itas·e·.des~esas para

. ,.

0

ex~rab,o~eguinte.

11- Auxiliar 0 primeiro Tesoureiro em suas tarefas, devendo ambos manter contato constante
com 0 Presidente da entidade.
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Art. 30 - 0 Conselho Fiscal da associagao e formado por tres associados titulares, e tres
associados suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, sendo urn indicado como relator, com
mandato de dois anos, podendo ser reeleitos por igual periodo;
1- 0 Conselho Fiscal reunir-se-a periodicamente por convocagao de seu relator, que tambem
presidira a reuniao;
II - Para a validade dos pareceres do Conselho Fiscal e necessario constar
metade e mais urn de seus conselheiros titulares;

a

assinatura da

IV- Informar a Diretoria Executiva qualquer irregularidade encontrada, orientando a maneira
de realizar a sua corregao.

Art. 32 - A Associagao, nao ter fins lucrativos, nao realiza qualquer distribuindo entre seus
associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes
operacionais, brutos ou Iiquidos, dividendos bonificagoes, quaisquer participagoes ou parcelas
de seu patrim6nio ou de suas renda's, a qualquer titulo.
Art. 33 - As rendas, recursos e eventual resultado operacional serao aplicados na
manutengao e desenvolvimento dos objetivos institucionais"dentro do territ6rio nacional.
Art. 34 - A Instituigao mantem escrituragao de suas receitase despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidao.
.
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Paragrafo unico - Nenhum im6vel sera adquirido, permutado, alienado ou onerado sem a
devida aprovac;ao da Assembleia Geral.

I - Legados, doac;oes, subvenc;oes, convenios, auxilios em dinheiro qualquer pessoa, empresa
ou 6rgaos publicos;

Art. 37 - A AssociaC;8o aplica as subvenc;oes e doac;oes recebidas nas finalidades a que
estejam vinculadas.

Art. 38- Constituem despesas da Associag8o aquelas necessarias para sua manutenC;8o e
alcance dos seus objetivos institucionais.

III 111IV -

livro de presenc;as em assembleias;
Iivro de ata das assembleias;
livro ata de reunioes do Conselho Fiscal e da Oiretoria Executiva;
livros fiscais e contabeis;
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§ 2.° Os livros e demais documentos do Instituto estarao disponiveis em sua sede a
disposigao para exame dos associados ou de qualquer cidadao.

Art. 40 - 0 exercicio financeiro coincidira com
de cada ano.

0

ana civil, encerrando-se em 31 de dezembro

II - informagoes bancarias contendo capias de extratos bancarios que comprovem os saldos
das contas bancarias na data de encerramento do exercicio, acompanhadas das respectivas
conciliagoes.
III - A publicidade, por meios eficazes, no encerramento do exercicio fiscal, ao relatario de
atividades e das demonstragoes financeiras da entidade, incluindo as certidoes negativas de
debitos junto ao INSS e FGTS, colocando-os a disposigao para 0 exame de qualquer cidadao.
IV - comprovagao da aplicagao e publicagao mensaI dos recursos publicos recebidos em
pagina eletronica praprios
V - A prestagao de contas de todos os recursos e bens de origem publicos eventualmente
recebidos, conforme previsto no paragrafo unico, do artigo 70 da Constituigao Federal.
Art. 42 - A entidade nao responde pelos compromissos ou obrigagoes assumidas,
particularmente, pelos seus diretores, conselheiros ou associados, e os associados nao
respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigagoes contraidas pelo Lar Preservagao
da Vida.

Art. 43 - Para que a Associagao exerga as suas atividades e atinja os seus objetivos
regimentais fara promogoes e participara de eventos e campanhas visando arrecadar
recursos para a instituigao.
>c
Art. 44 - As normas para os abrigamentos, permanencia e acompanhamentos das internas
serao estabelecidas no Regimento Interno e levadas ao conhecimento dos argaos
competentes, por ocasiao da solicitagao da vaga;
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Art. 45 - A Associagao, sendo constitufda par prazo indeterminado, existira enquanto for util
coletividade humana, em caso de dificuldade devera langar mao de seus pr6prios recursos e
de todos as auxflios que possa obter de terceiros, desde que, dentro dos objetivos previstos
pelo Estatuto Social.
Art. 46 - No caso de dissolugao da pessoa juridica, decidida par voto de 2/3 de seus
associados, deliberada em AssemblE§ia Geral Extraordinaria, especialmente convocada para
tal finalidade, as bens constantes do patrimonio social, serao destinados a outras Instituigoes
de fins congeneres, devidamente registradas no Conselho Nacional de Servigo Social - CNAS
au a uma entidade publica.
Art. 47 - Os casas omissos serao resolvidos pela Diretoria Executiva e referendados pela
Assemblt§ia Geral, ficando eleito a foro da Comarca de Maringa para sanar possfveis duvidas.
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