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ESTATUTO ESTATUTO ESTATUTO ESTATUTO SOCIAL SOCIAL SOCIAL SOCIAL DO INSTITUTODO INSTITUTODO INSTITUTODO INSTITUTO    CRISTÃOCRISTÃOCRISTÃOCRISTÃO    DOS DOS DOS DOS 
DISCÍPULOS DO EVANGELHO DISCÍPULOS DO EVANGELHO DISCÍPULOS DO EVANGELHO DISCÍPULOS DO EVANGELHO ––––    IDEIDEIDEIDE    

 
 
 
     
 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I CAPÍTULO I CAPÍTULO I ––––    DA DENOMINAÇÃO,DA DENOMINAÇÃO,DA DENOMINAÇÃO,DA DENOMINAÇÃO,    NATUREZA, NATUREZA, NATUREZA, NATUREZA, SEDESEDESEDESEDE, FINS E , FINS E , FINS E , FINS E 
DURAÇÃODURAÇÃODURAÇÃODURAÇÃO    

 
 
Artigo Artigo Artigo Artigo 1°1°1°1°....    O INSTITUTOINSTITUTOINSTITUTOINSTITUTO    CRISTÃOCRISTÃOCRISTÃOCRISTÃO    DOS DISCÍPULOS DO DOS DISCÍPULOS DO DOS DISCÍPULOS DO DOS DISCÍPULOS DO 
EVANGELHO EVANGELHO EVANGELHO EVANGELHO é uma associação constituída como pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, divulgado pela sigla IDEIDEIDEIDE, com sede e 
foro a Rua João Godoy n°. 463 – Casa 2, Bairro Jardim América, CEP 
14020-230, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, com 
duração por tempo indeterminado, tendo por finalidade geral a promoção, 
assistência social e formação de líderes cristãos.  
 
§ § § § ÚnicoÚnicoÚnicoÚnico....    Se necessário, poderá o IIIIDEDEDEDE criar e manter unidades de prestação 
de serviços, subsedes e representações em qualquer parte do território 
nacional, as quais serão constituídas e mantidas conforme estabelecido na 
legislação vigente, neste estatuto e em seu regimento interno. 
 
 
Artigo 2°Artigo 2°Artigo 2°Artigo 2°.... O IDEIDEIDEIDE tem por objetivos: 
 
I – Servir, ensinar e preparar para o evangelismo pessoal e em grupo; 
 
II – Promover o desenvolvimento e a inclusão social de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, por meio de projetos e programas 
diferenciados, principalmente aqueles que estão à margem da sociedade 
ou em situação de risco, lançando mão de meios legais e necessários, 
compartilhando da visão de uma sociedade fraterna e mais justa.  
 
III – Promover o desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza; 
 
IV – Promover o voluntariado;  
 
V – Prevenção da marginalidade e reinserção de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos marginalizados; 
 
VI – Promoção esportiva e de lazer voltadas para infância e a juventude; 
 
VII – Promoção de cursos, palestras, eventos e congressos; 
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VIII – Formação de recursos humanos nas áreas de graduação, pós-
graduação e pós-doutoramento de obreiros, presbíteros, pastores, líderes 
para pregar a Palavra de Deus no mundo.    
 
§ Único§ Único§ Único§ Único.... O IIIIDEDEDEDE, no desenvolvimento dos seus objetivos sociais ou na sua 
organização, não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero, religião 
ou ideologia política.  
 
    
Artigo Artigo Artigo Artigo 3333°°°°....    O IIIIDEDEDEDE terá um Regimento Interno, que aprovado pela 
Assembléia Geral, disciplinará o seu funcionamento, observando as 
disposições do presente estatuto.  
    
§ 1°§ 1°§ 1°§ 1°.... O IIIIDEDEDEDE não remunera, sob qualquer forma, os cargos de sua Diretoria, 
bem como as atividades de seus associados para o IIIIDEDEDEDE, cujas atuações são 
voluntárias e inteiramente gratuitas.  
 
§ 2°.§ 2°.§ 2°.§ 2°.    O IIIIDEDEDEDE não distribui entre os seus associados, diretores, empregados 
ou doadores, eventuais resultados e excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendo, bonificações, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, auferido mediante o exercício de suas atividades. 
 
§ 3°§ 3°§ 3°§ 3°.... O IIIIDEDEDEDE aplicará integralmente suas rendas, eventuais resultados e 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos e bonificações na 
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais e institucionais 
dentro do território nacional; 
 
§ 4°.§ 4°.§ 4°.§ 4°.    O IIIIDEDEDEDE adotará os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência em sua gestão. 
 
§ 5°.§ 5°.§ 5°.§ 5°.    O IIIIDEDEDEDE adotará práticas de gestão administrativas, necessárias e 
suficientes, a coibir qualquer pessoa ligada a ela direta ou indiretamente 
de obter, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens 
pessoais em decorrência da participação nos processos decisórios e/ou 
administrativos. (Lei 9.790/99, inciso II do art. 4º.) 
 
§ 6°§ 6°§ 6°§ 6°.... O IIIIDEDEDEDE fará anualmente prestações de contas dos recursos e bens 
recebidos, dando publicidade ao balanço de sua contabilidade e atividades 
realizadas por meio eficaz. 
 

    
    

CAPÍTULO II CAPÍTULO II CAPÍTULO II CAPÍTULO II ––––    DOS ASSOCIADOS, ADMISSÃODOS ASSOCIADOS, ADMISSÃODOS ASSOCIADOS, ADMISSÃODOS ASSOCIADOS, ADMISSÃO, DESLI, DESLI, DESLI, DESLIGAMENTO E GAMENTO E GAMENTO E GAMENTO E 
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PENALIDADESPENALIDADESPENALIDADESPENALIDADES    
 
 
Artigo Artigo Artigo Artigo 4444°°°°.... O IIIIDEDEDEDE é constituído por um número ilimitado de associados, 
organizados nas seguintes categorias: fundadores, beneméritos e 
contribuintes.  
 
§ 1°.§ 1°.§ 1°.§ 1°.    Os associados fundadores são pessoas físicas, sem impedimentos 
legais, que participaram da Assembléia Geral de fundação e assinaram a 
ata de presença;  
 
§ 2°§ 2°§ 2°§ 2°.... Os associados beneméritos são pessoas físicas ou jurídicas, sem 
impedimento legal, que venham a contribuir de modo relevante na 
execução de projetos e programas voltados as finalidades do IIIIDEDEDEDE, 
conferido pela assembléia geral após proposta da diretoria;  
 
§ 3°§ 3°§ 3°§ 3°.... Os associados contribuintes são pessoas físicas ou jurídicas idôneas e 
sem impedimentos legais que contribuem regularmente com o IIIIDEDEDEDE, e tem 
seu registro no cadastro de associado da entidade, conforme disciplinado 
no estatuto.  
 
 
Artigo Artigo Artigo Artigo 5555ºººº....  A admissão de associado contribuinte se dará através da 
aprovação, pela Diretoria, de requerimento escrito encaminhado pelo 
pretendente ao Diretor Presidente do IIIIDEDEDEDE, e mediante o pagamento da 
taxa fixada na forma do regimento interno. 
 
 
Artigo Artigo Artigo Artigo 6666°°°°.... O desligamento do IIIIDEDEDEDE se dará: 
 
I – A pedido, através de requerimento escrito e fundamentado dirigido ao 
Diretor Presidente do IIIIDEDEDEDE, assinado pelo próprio associado; 
 
II – Pelo falecimento; 
 
III – Por motivo disciplinar; 
 
IV – Pelo não pagamento das contribuições estabelecidas pela diretoria, na 
forma do estatuto e do regimento interno. 
 
 
Artigo 7º.Artigo 7º.Artigo 7º.Artigo 7º. O associado que infringir os preceitos disciplinares estará 
sujeito às seguintes penalidades, por ato do Diretor Presidente: 
I – São passíveis de advertência as seguintes condutas: 
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a. Ausência, sem qualquer comunicação prévia, e posterior falta de 

justificativa, das reuniões de trabalho ou de eventos para que for 
convocado. 
 

b. Uso não autorizado ou indevido do nome da associação em negócios 
desvinculados desta ou de seus objetivos.  

 
II –––– São passíveis de suspensão, por um período de 15 (quinze) a 180 
(cento e oitenta) dias, verificada a proporcionalidade e equidade, as 
seguintes condutas:  
 

a. Reincidência, no período de um ano, em faltas passíveis de 
advertência; 
 

b. Promover dissidência entre os associados;  
 

c. Rebelar-se contra as decisões e determinações das instâncias 
administrativas e deliberativas do IIIIDEDEDEDE, ou ainda deixar de cumpri-
las.  
    

III –    São passíveis de exclusão as seguintes condutas: 
 

a. Grave transgressão ou não cumprimento deste Estatuto ou do 
Regimento Interno. 
 

b. Promover ou contribuir de qualquer modo para que ocorra a calúnia 
ou difamação de dirigentes ou associados do IIIIDEDEDEDE, de forma a citar, 
envolver ou comprometer o bom nome da associação. 
 

c. Obter, individual ou coletivamente, de quaisquer benefícios ou 
vantagens pessoais em decorrência de participação nas atividades 
do IIIIDEDEDEDE. 

 
d. Promover qualquer ato que deponha contra a moral e os bons 

costumes, em locais públicos ou nas dependências do IIIIDEDEDEDE; 
 

e. Promover atos contrários à lei ou à moral que de qualquer modo 
venha a repercutir no IIIIDEDEDEDE. 

 
§ 1°§ 1°§ 1°§ 1°.... Em qualquer das hipóteses de aplicação de penalidade, fica 
assegurado ao associado o direito de ampla defesa junto à Diretoria do 
IIIIDEDEDEDE. 
§ 2°§ 2°§ 2°§ 2°.... O associado poderá apresentar defesa, justifica ou manifestação 
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escrita, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da 
correspondência enviada ao endereço que constar no cadastro de associado 
do IIIIDEDEDEDE; 
 
§ 3°§ 3°§ 3°§ 3°.... A decisão do Diretor Presidente sobre a aplicação de qualquer sanção 
disciplinar será comunicada ao associado em conformidade com o previsto 
no parágrafo segundo deste artigo, e dela caberá recurso à assembléia 
geral, que será convocada para esse fim.  
 
§§§§    4°4°4°4°....  Os associados excluídos, após 05 (cinco) anos da aplicação da pena, 
poderão solicitar sua reabilitação junto à associação, que será votada em 
assembléia geral. 
 
 

CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO IIIIII II II II ––––    DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOSDOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOSDOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOSDOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS    
 
  
Artigo Artigo Artigo Artigo 8888ºººº.... São direitos dos associados quites com suas obrigações 
estatutárias e regimentais:  
 
I – Votar e ser votado para os cargos eletivos, observados as demais 
disposições deste estatuto que trata de eleição para cargo de direção; 
 
II – Tomar parte nas Assembléias Gerais, de forma a participar e ter 
ciência do inteiro teor da mesma; 
 
III – Convocar Assembléia Geral mencionando os motivos da convocação, 
em requerimento assinado em conjunto por ao menos um quinto dos 
associados em condições de voto;  
 
IV – Fazer por escrito à Diretoria do IIIIDEDEDEDE, sugestões e propostas; 
 
V – Apoiar, divulgar e efetivar os eventos, programas e propostas do IIIIDEDEDEDE; 
 
VI – Ter acesso às atividades e dependências do IIIIDEDEDEDE. 
 
 
Artigo Artigo Artigo Artigo 9999°°°°.... São deveres dos associados:  
 
I – Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 
 
II – Acatar as decisões da Diretoria e das Assembléias Gerais;  
 
III – Participar das Assembléias Gerais convocadas; 
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IV – Manter suas contribuições em dia com a entidade, quando for 
associado contribuinte; 
 
V – Cooperar de todas as formas ao seu alcance nos objetivos do IDEIDEIDEIDE; 
 
VI – Zelar pelo patrimônio moral e material da associação; 
    
VII – Manter rigorosamente em dia seu endereço para correspondências, 
no cadastro de associados do IIIIDEDEDEDE, comunicando a secretaria, por escrito, 
imediatamente sempre que houver alteração.  
 
§ Único§ Único§ Único§ Único.... Não há, entre associados, direitos e obrigações recíprocos.  
 
 
Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 10000°°°°....    Os associados não respondem solidária e nem mesmo 
subsidiariamente, pelas obrigações do IIIIDEDEDEDE ou pelos atos praticados pelos 
mesmos, exceto se comprovado que praticaram atos com excesso de poder 
ou fraude à lei ou de forma contrária ao estatuto ou ao interesse do IIIIDEDEDEDE.  
 
 

CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV ––––    DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIOMAMENTO DOS DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIOMAMENTO DOS DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIOMAMENTO DOS DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIOMAMENTO DOS 
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E DELIBERATIVOS DO INTITUTOÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E DELIBERATIVOS DO INTITUTOÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E DELIBERATIVOS DO INTITUTOÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E DELIBERATIVOS DO INTITUTO    

 
 
Artigo 11º.Artigo 11º.Artigo 11º.Artigo 11º.    O IDEIDEIDEIDE    será administrado por: 
  
I – Assembléia Geral; 
 
II – Diretoria; 
 
III – Conselho Fiscal. 
 
§ Único.§ Único.§ Único.§ Único.    Nenhum cargo, vitalício ou eletivo, será remunerado, nem será 
admitido voto por procuração. 
 
 
Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 12222°.°.°.°. A Assembléia Geral é órgão soberano da instituição, e se 
constituirá dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários e 
regimentais.  
 
§ 1°.§ 1°.§ 1°.§ 1°. Assembléia Geral de que trata o caput do deste artigo, se classificam 
em duas categorias: 
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a. Assembléia Geral Ordinária, que se realizará privativamente a 
cada quatro anos para eleger a Diretoria, e anualmente, para 
deliberar sobre o Relatório Anual da Diretoria, sobre as contas, 
balanço e parecer da mesma e ainda deliberar sobre a proposta 
orçamentária anual, em data a ser estabelecida no regimento 
interno; 

 
b. Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará sempre que 

necessária; 
 

c. Por convocação conforme preconiza este estatuto. 
 
§ 2°§ 2°§ 2°§ 2°....    Compete privativamente à Assembléia Geral:   
 
I – Aprovar ou deliberar sobre qualquer alteração no Estatuto ou no 
Regimento Interno;  
 
II – Deliberar sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou 
permutar bens imóveis que integrem o patrimônio do IIIIDEDEDEDE;  
 
III – Eleger a diretoria e o conselho fiscal do IIIIDEDEDEDE, bem como destituir os 
administradores e conselheiros, observando as disposições legais, deste 
estatuto e do regimento interno; 
 
IV – Apreciar, deliberar e referendar as contas do IIIIDEDEDEDE;  
 
V – Apreciar os recursos contra as decisões da Diretoria; 
 
VI – Deliberar sobre todos os assuntos de sua competência encaminhados 
pela Diretoria; 
 
VII – Deliberar sobre a extinção do IIIIDEDEDEDE e a destinação do seu patrimônio; 
 
VII – Conceder o título de associado benemérito por proposta da diretoria; 
 
IX – Deliberar sobre os casos omissos neste estatuto. 
 
§ 3°.§ 3°.§ 3°.§ 3°.    Para as deliberações a que se refere o item III, são exigidos os votos 
de concordância de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos presentes à 
Assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela 
deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, 
ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes. 
 
§ § § § 4444°°°°.... A Assembléia Geral realizar-se-á, ordinariamente, no segundo 
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trimestre de cada ano para: 
 
I – Apreciar o relatório anual da Diretoria; 
 
II – Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho 
Fiscal; 
 
III – Eleger os Diretores e o Conselho Fiscal. 
 
§ 5°.§ 5°.§ 5°.§ 5°.    A Assembléia Geral realizar-se-á, extraordinariamente, quando 
convocada: 
 
I – Pela Diretoria; 
 
II – Pelo Conselho Fiscal; 
 
III – Por requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados quites com as 
obrigações sociais. 
 
§ 6°.§ 6°.§ 6°.§ 6°.    A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital 
afixado na sede do IDEIDEIDEIDE, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 
 
§ Único.§ Único.§ Único.§ Único.    Qualquer Assembléia instalar-se-á em primeira convocação com a 
maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número. 
 
 
Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 13333°.°.°.°. A Diretoria será composta de um Diretor Presidente, um 
Diretor Financeiro, um Diretor Administrativo e um Secretário. 
 
 
Artigo 14°.Artigo 14°.Artigo 14°.Artigo 14°.    Compete à Diretoria:   
 
I – Elaborar e executar programa anual de atividades; 
 
II – Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual; 
 
III – Elaborar o orçamento anual de forma participativa e democrática; 
 
IV – Interagir-se com a direção de Instituições Públicas e Privadas para 
mútua colaboração em atividades de interesse comum; 
 
V – Autorizar a venda, compra, doação e imposição de ônus de bens 
imóveis do IIIIDEDEDEDE, mediante referendo da Assembléia Geral; 
VI – Estabelecer o valor da mensalidade para os sócios contribuintes, ‘ad 
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referendum’ da Assembléia; 
 
VII – Deliberar sobre os casos urgentes e não previstos neste estatuto; 
 
§ 1°§ 1°§ 1°§ 1°.... A Diretoria se reunirá semestralmente, em dia a ser designado pelo 
Diretor Presidente e extraordinariamente sempre que necessário por 
convocação do Diretor Presidente ou da maioria dos Diretores. 
  
§ 2°§ 2°§ 2°§ 2°....  Os associados dirigentes que abandonarem suas funções por mais de 
90 (noventa) dias, sem motivo justificável, serão destituídos mediante 
procedimento sumário, iniciado através de comunicação, formal e 
expressa, à Diretoria, observando o disposto no presente estatuto e sendo 
garantido o direito à ampla defesa e de recurso à Assembléia Geral. 
 
§ 3°§ 3°§ 3°§ 3°....  O associado que for envolvido em qualquer procedimento 
investigativo, administrativo ou judicial, que tenha ligação, direta ou 
indireta, com recursos públicos ou fraude de qualquer natureza, será, após 
conhecimento da associação, imediatamente afastado de sua função de 
dirigente do IIIIDEDEDEDE, na forma do regimento interno, garantido o direito à 
ampla defesa e de recurso à assembléia geral.    
 
§ 4°§ 4°§ 4°§ 4°.... Ocorrendo a renúncia coletiva da Diretoria e não havendo suplentes 
para preencher os cargos vagos na forma deste estatuto e do regimento 
interno, será convocada Assembléia Geral Extraordinária imediatamente 
para nova eleição e, a fim de assegurar o funcionamento da administração, 
será nomeada uma Junta Governativa Provisória escolhida dentre os 
associados em geral, ou pessoas da comunidade de reconhecida reputação, 
em conformidade com o que dispõe o regimento interno. 
 
§ 5°§ 5°§ 5°§ 5°.... Os integrantes da Diretoria poderão ser remanejados dos cargos, por 
iniciativa do Diretor Presidente e deliberação da Diretoria em reunião 
especialmente convocada para essa finalidade. 
 
 
Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 15555°.°.°.°. Compete ao Diretor Presidente:  
 
I – Representar o IIIIDEDEDEDE judicial e extrajudicialmente, ou delegar poderes a 
outro (s) por procuração expressa e objetiva; 
 
II – Convocar e presidir as Reuniões da Diretoria e a Assembléia Geral; 
 
III – Contratar e descontratar serviços e funcionários, definir preços, 
remunerações e salários;  
IV – Deliberar sobre compras de materiais, produtos e equipamentos; 
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V – Assinar Termos de Parcerias, Convênios, Contratos nacionais e 
internacionais; 
 
VI – Deliberar e assinar conjuntamente com o Diretor Financeiro a 
abertura e encerramento de conta corrente em bancos, cheques, ordem de 
pagamento, duplicatas, contratos de empréstimos e prestação de serviços 
bancários e títulos que representem obrigações financeiras do IIIIDEDEDEDE; 
 
VII – Administrar o IIIIDEDEDEDE, sob sua responsabilidade, dentro das normas 
estabelecidas neste Estatuto e as leis vigentes no país; 
    
VIII – Aprovar admissão e exclusão de associados; 
 
IX – Promover a prospecção de projetos, identificando parcerias e fontes 
adicionais de recursos com instituições públicas e privadas de interesse 
comum do IDEIDEIDEIDE; 
 
 
Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 16666º.º.º.º. Compete ao Diretor Financeiro: 
 
I – Arrecadar e contabilizar contribuições de associados, rendas, auxílios e 
donativos; 
 
II – Apresentar relatórios financeiros, contábeis e sobre as operações 
patrimoniais realizadas, e outros documentos inerentes, sempre que forem 
solicitados pelo Diretor Presidente ou pela Assembléia Geral; 
 
III – Coordenar e supervisionar o setor financeiro, guardando sob sua 
responsabilidade os documentos relativos à tesouraria;   
 
IV – Assinar, com o Diretor Presidente, documentos de abertura de contas, 
todos os cheques, ordens de pagamento e títulos que representem 
obrigações financeiras da Associação; 
 
V – Elaborar regularmente a escrituração contábil do IIIIDEDEDEDE, inclusive 
elaborar balancete semestral e livros contábeis, ainda que mediante 
contratação de profissional contábil especializado;  
 
VI – Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos 
independentes; 
 
VII – Manter todo o numerário do IIIIDEDEDEDE em estabelecimento bancário; 
VIII – Em caso de vacância, substituir temporariamente o Diretor 
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Administrativo, cumulando as funções; 
 
 
Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 17777º.º.º.º. Compete ao Diretor Administrativo: 
 
I – Propor, organizar, gerenciar e contratar a estrutura funcional do IIIIDEDEDEDE 
em conjunto com o Diretor Presidente; 
 
II – Designar os responsáveis pela realização das palestras em sua ordem 
do dia; 
 
III – Organizar escala para equipes responsáveis pela execução de 
atividades; 
 
IV – Responsabilizar-se pelo desenvolvimento da parte operacional da 
execução de projetos e atividades do IIIIDEDEDEDE, contratando, inclusive, os 
serviços de terceiros para tais fins. 
 
V – Auxiliar, quando necessário, o Diretor Presidente no exercício de suas 
prerrogativas, e exercê-las em caso de vacância do titular, cumulando as 
funções. 
 
 
Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 18888°°°°.... Compete ao Secretário:  
 
I – Secretariar as reuniões da Diretoria, as Assembléias Gerais, e redigir 
as atas e registrá-las em Cartório quando for o caso;  
 
II – Divulgar as atividades do IDEIDEIDEIDE, aos meios de comunicação, aos 
associados e demais interessados; 
 
III – Responder e arquivar as correspondências recebidas;  
 
IV – Manter sob sua guarda os livros de atas das Assembléias e reuniões 
da Diretoria e de presença às reuniões e Assembléias. 
 
V – Substituir temporariamente o Diretor Financeiro em caso de vacância, 
cumulando as funções; 
 
§ Ú§ Ú§ Ú§ Único.nico.nico.nico. A substituição do secretário, em caso de vacância, dar-se-á em 
conformidade com o regimento interno. 
 

    
CAPÍTULO V CAPÍTULO V CAPÍTULO V CAPÍTULO V ----    DA ELEIÇÃO DA DIRETORIADA ELEIÇÃO DA DIRETORIADA ELEIÇÃO DA DIRETORIADA ELEIÇÃO DA DIRETORIA    



12 

 

 
 
Artigo Artigo Artigo Artigo 19191919º.º.º.º. A Diretoria será eleita pela Assembléia Geral especificamente 
convocada para essa finalidade, observadas as seguintes condições:  
 
I – O mandato da Diretoria será de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleita 
consecutivamente;  
 
II – A eleição da Diretoria será realizada entre noventa dias até no 
máximo trinta dias da data de vencimento do mandato. 
 
§ 1°.§ 1°.§ 1°.§ 1°.    O Edital de convocação de que trata o caput desse artigo, será 
publicado em jornal de circulação no município sede do IIIIDEDEDEDE, e cópia do 
mesmo será afixada na porta de entrada da sede da entidade, em local de 
fácil visibilidade, bem como onde houver quadro de avisos nas instalações 
do IIIIDEDEDEDE, e no qual constará o dia, hora duração e local da Assembléia, bem 
como os prazos para requerimento de registro de chapa; 
 
§ 2°.§ 2°.§ 2°.§ 2°.    Somente poderão concorrer aos cargos de direção os associados que 
estejam em dia com suas obrigações sociais e estatutárias e integrantes do 
quadro associativo há no mínimo 12 meses, ressalvada a primeira 
diretoria eleita; 
 
§ 3°.§ 3°.§ 3°.§ 3°.    Somente será admitido o registro de chapa rigorosamente completo 
com todos os cargos preenchidos, sendo proibida a acumulação de cargos; 
 
§ 4°.§ 4°.§ 4°.§ 4°.    O requerimento escrito de registro de chapa para concorrer à eleição 
será protocolado na secretaria do IIIIDEDEDEDE no prazo de 10 (dez) dias contados 
da publicação do edital de que trata o caput deste artigo, dirigido ao 
Diretor Presidente e subscrito por todos os seus integrantes. No 
requerimento deverá constar a qualificação completa com nome, endereços 
(postal e eletrônico) e telefones de cada componente, bem como a indicação 
do cargo a que concorre cada integrante, e ser instruído com cópias do RG, 
CPF e comprovante de endereço de cada candidato;  
 
§ 5°.§ 5°.§ 5°.§ 5°.    Se o requerimento for considerado apto, será registrado, recebendo 
um número, que pela ordem de registro, começará pela nº 1, a primeira 
que se apresentar e assim sucessivamente. Na hipótese de indeferimento 
do registro, caberá recurso à Assembléia Geral Extraordinária, 
especificamente convocada para esse julgamento; 
 
§ 6°.§ 6°.§ 6°.§ 6°.    Havendo mais de uma chapa concorrendo, a votação será por voto 
secreto, em cédulas contendo o número das chapas e nomes dos que as 
encabeçam, e, sendo chapa única, a votação será por manifestação pessoal, 
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a critério do Presidente da Assembléia Geral; 
 
§ 7°.§ 7°.§ 7°.§ 7°.    Para realizar os trabalhos da Assembléia Geral de Eleição, com mais 
de uma chapa, o Diretor Presidente do IDE nomeará os membros da mesa 
coletora de votos, composta de um presidente, dois mesários e dois fiscais, 
e, para apurar e escrutinar, também nomeará um presidente e dois 
escrutinadores; 
 
§ 8°.§ 8°.§ 8°.§ 8°.    Em se tratando de eleição com mais de uma chapa concorrente, será 
eleita a chapa que conseguir maior número de votos dos presentes na 
Assembléia Geral de Eleição, considerando o número de assinaturas no 
livro de atas das Assembléias Gerais. 
 
 
Artigo 2Artigo 2Artigo 2Artigo 20000º.º.º.º.    Os associados beneméritos não terão direito a voto e nem 
poderão ser votados, e nem se candidatar. 
 
 
CAPÍTULO V CAPÍTULO V CAPÍTULO V CAPÍTULO V ––––    DAS FONTES DE RECURSDAS FONTES DE RECURSDAS FONTES DE RECURSDAS FONTES DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO OS PARA MANUTENÇÃO OS PARA MANUTENÇÃO OS PARA MANUTENÇÃO E E E E 

DO PATRIMÔNIODO PATRIMÔNIODO PATRIMÔNIODO PATRIMÔNIO    
 
   
Artigo 21Artigo 21Artigo 21Artigo 21ºººº.... As fontes de recursos do IIIIDEDEDEDE são:  
 
I – As contribuições, taxas e emolumentos fixados pela Diretoria; 
 
II – As doações e legados; 
 
III – Os recursos alcançados com as vendas de produtos e serviços; 
 
IV – As rendas e aplicações; 
 
V – Pelas transferências de recursos oriundos de contrato, termo de 
parceria e/ou convênios com órgãos públicos, empresas, entidades privadas 
e sociedades de economia mista; 
 
VI – As ajudas financeiras e subsídios de qualquer origem de pessoas 
físicas e jurídicas de procedência legal e justificável contabilmente. 
 
§ Único§ Único§ Único§ Único....  É expressamente proibida a distribuição, pelo IIIIDEDEDEDE, de bens, 
eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, entre seus associados, 
conselheiros, diretores, ou doadores, inclusive em razão de desligamento, 
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devendo ser aplicados, integralmente, na consecução de seus objetivos 
sociais, observada a legislação aplicável.   
 
Artigo Artigo Artigo Artigo 22222222°.°.°.°. O patrimônio do IIIIDEDEDEDE será constituído de bens móveis, imóveis, 
veículos, equipamentos, semoventes, ações e títulos da dívida pública e 
contribuição dos associados. 
 
§ Único§ Único§ Único§ Único.... Na hipótese de dissolução do IIIIDEDEDEDE, na forma deste Estatuto, o 
saldo dos créditos e bens será transferido à outra pessoa jurídica 
congênere que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS ou entidade pública.    
 
    

CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI    ––––    DA PRESTAÇÃO DE CONTASDA PRESTAÇÃO DE CONTASDA PRESTAÇÃO DE CONTASDA PRESTAÇÃO DE CONTAS    E DO CONSELHO E DO CONSELHO E DO CONSELHO E DO CONSELHO 
FISCALFISCALFISCALFISCAL    

  
 
AAAArtigo rtigo rtigo rtigo 22223333º.º.º.º.  A prestação de contas do IIIIDEDEDEDE observará no mínimo:  
 
I – Os princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras 
de Contabilidade; 
 
II – A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício 
fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras do IIIIDEDEDEDE, 
incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e FGTS, 
colocando-os às disposições para o exame de qualquer cidadão;  
 
III – A realização de auditoria, inclusive por auditores externos 
independentes quando o caso assim requerer, da aplicação dos eventuais 
recursos públicos objeto de Termo de Parceira, conforme previsão em lei; 
 
IV – A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública, 
recebido pelo IIIIDEDEDEDE será feita, conforme determina o inciso IV do Art. 54 do 
Novo Código Civil e o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal.  
 
  
ArtArtArtArtigo igo igo igo 22224444º.º.º.º.     O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) associados de 
reputação ilibada e reconhecida capacidade técnica que, eleitos pela 
Assembléia Geral, terão mandato de um ano, admitida a recondução. 
    
§ § § § 1º1º1º1º.... Cada membro do Conselho Fiscal terá um suplente indicado e 
designado nas mesmas condições do titular; 
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§ § § § 2º2º2º2º.... Perderá o mandato o membro do Conselho Fiscal que, sem motivo 
justificado, deixar de comparecer a três reuniões. 
    
§ § § § 3º3º3º3º.... Os membros do Conselho Fiscal elegerão, entre si, na primeira 
reunião, o seu Presidente.    
    
§§§§    4º4º4º4º.... O Conselho Fiscal reunir-se-á semestralmente ou 
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo seu Presidente, pelo 
Diretor-Presidente do IDEIDEIDEIDE    ou pelo Presidente do Conselho de 
Administração, e deliberará por maioria de votos. 
    
    
ArtArtArtArtigoigoigoigo    25°.25°.25°.25°.    Ao Conselho Fiscal compete: 
    
I – Pronunciar-se sobre assuntos de sua atribuição que lhe forem 
submetidos pela Diretoria ou Assembléia Geral; 
 
II – Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, 
podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar 
informações; 
 
III – Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
 
IV – Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos 
seus deveres legais e estatutários; 
    
V – Opinar sobre o relatório anual de administração, fazendo constar do 
seu parecer às informações complementares que julgar necessárias ou 
úteis à deliberação da Assembléia Geral; 
    
VI – Denunciar aos órgãos de administração os erros, fraudes ou outras 
irregularidades que descobrir, e sugerir-lhes as providências cabíveis; 
    
VII – Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre 
elas opinar; 
 
VIII – Examinar e emitir parecer sobre alienação ou oneração de bens 
imóveis; 
 
IX – Articular-se com os auditores externos contratados pelo IDE, 
facilitando-lhes o acesso aos documentos relativos à aplicação de recursos, 
relatórios financeiros e prestação de contas; 
 
X – Exercer as demais atribuições atinentes ao seu poder de fiscalização. 
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§ 1§ 1§ 1§ 1°°°°....    O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente para dar o parecer e 
aprovar ou não, os relatórios de caixas e relatório anual da Diretoria e 
extraordinariamente, sempre que necessário. 
    
§ § § § 2222ºººº.... Mediante comunicação por escrito, a Diretoria é obrigada a fornecer 
ao Conselho Fiscal, dentro do prazo de 10 (dez) dias de seu recebimento, 
cópia das atas de suas reuniões e, dentro de 15 (quinze) dias do seu 
recebimento, cópia dos balancetes e demais demonstrações financeiras 
elaboradas periodicamente, bem como dos relatórios da execução de 
orçamentos. 
 
§§§§    3333ºººº.... O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer um de seus membros, 
solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, 
assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis 
especiais. 
 
 

CAPÍTULO VII CAPÍTULO VII CAPÍTULO VII CAPÍTULO VII ––––    DAS DISPOSIÇÕES GERAISDAS DISPOSIÇÕES GERAISDAS DISPOSIÇÕES GERAISDAS DISPOSIÇÕES GERAIS    
 
 
Artigo Artigo Artigo Artigo 22226666°°°°....    O presente Estatuto poderá ser reformado a qualquer tempo, 
em Assembléia Geral especificamente convocada para esse fim, fixado o 
quorum especial de 2/3 (dois terços) dos associados, e entrará em vigor na 
data de seu competente registro em Cartório. 
 
 
Artigo 27º. Artigo 27º. Artigo 27º. Artigo 27º. O IDE IDE IDE IDE não se responsabilizará por qualquer ato praticado por 
seus associados, sem a prévia autorização da Diretoria ou da Assembléia 
Geral.    
 
 
ArtigArtigArtigArtigo 28º. o 28º. o 28º. o 28º. Cada membro do IDEIDEIDEIDE não responde pelos atos praticados pelo 
conjunto dos associados. 
 
 
Artigo 2Artigo 2Artigo 2Artigo 29999ºººº....  O funcionamento do IIIIDEDEDEDE, da diretoria, das ações e demais 
atividades será regulado pelo presente Estatuto, pelo regimento interno e 
pelas disposições legais que lhe forem aplicadas. 
 
 
Artigo 30Artigo 30Artigo 30Artigo 30ºººº.... Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e 
referenciados pela Assembléia Geral que deliberará sobre a decisão da 
diretoria. 
 


