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ESTATUTO SOCIAL DA IEFAN 

INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA FILADÉLFIA DE ARTUR NOGUEIRA 

 

Capítulo I 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E DURAÇÃO 

 

Art. 1º - A Associação IEFAN – é pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de sociedade civil de 

fins não lucrativos, organização da sociedade civil de promoção de cidadania e trabalho comunitário com autonomia 

administrativa e financeira, regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. 

 
Art.2º - A Associação tem sede na cidade de  Artur Nogueira e foro na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São 

Paulo, na Rua Claudemir Tagliari, 220 – Parque dos Trabalhadores, na mesma cidade de Artur Nogueira, CEP 13.167-

514 no Estado de São Paulo, registrada no Cartório Privativo de Registro Civil das pessoas Jurídicas de Direito Privativo 

da Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, sob o nº de inscrição 1901 e microfilme 64174 em data de 13 de junho 

de 2016, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 04.841.732/0001-65. 

Art. 3º- A Associação tem por finalidade desenvolver, executar, participar, orientar, assessorar, proporcionar, 

fomentar e estimular planos, programas, projetos e atividades nas politicas públicas e nas áreas de cidadania, educação, 

cultura, esporte, saúde, promoção social, meio ambiente, trabalho, moradia, transporte, lazer, infância e juventude, 

garantias de direitos, bem como campanhas de solidariedade de qualquer natureza. Prestar serviços de proteção sociais 

básicos dirigidos às crianças, adolescentes, jovens e adultos em situações de vulnerabilidade social e violação de direitos, 

conforme Resolução e tipificação: Crianças e adolescentes de 06 à 15 anos conforme resolução CNAS nº 109/2009 – 

33/2011 e 34/2011  que consistirá em: 

 I – complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e 

fortalecendo a convivência de vínculos familiar e comunitária; SCFV. 

 II – prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes (06 a 15 anos), assegurando o direito 

à convivência familiar e comunitária; 

 III – oportunizar acessos às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o  
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desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

             IV – possibilitar acessos às experiências e manifestações artísticas, culturais e esportivas e de lazer, com vistas 

ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 

         V – promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência 

social nos territórios; 

         VI – contribuir para a promoção do acesso a serviços setoriais, em especial políticas de educação, saúde, cultura, 

esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos.  

         VII – Promover intercâmbio, celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais ou 

internacionais, no âmbito das finalidades estatutárias; 

          VII - Promoção da ética, da cultura de paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 
universais. 

 

            Art. 4º - Na consecução de tais objetivos a IEFAN poderá efetivar trabalhos de atendimento, ensino pesquisa e 

publicações, bem como participar na formação de pessoal técnico relacionados com seus fins. 

 

Art. 5º - A instituição observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade, da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero, idade, condição social ou religião.  

           

            Art. 6º - A IEFAN terá um REGIMENTO INTERNO, que aprovado pela ASSEMBLÉIA GERAL disciplinará o 

seu funcionamento a nível administrativo.  

 

Art. 7º - A fim de cumprir suas finalidades, a Associação se organizará em tantas unidades de prestação de 

serviços, denominados departamentos, quantos se fizerem necessários, os quais se regerão pelas disposições estatutárias. 

 

Art. 8º - A Associação poderá firmar convênios ou contratos e articular-se, pela forma conveniente, com órgão 

ou entidades, públicas ou privadas. 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A DIRETORIA e os ÓRGÃOS ADMINTRATIVOS deverão manter contato com  
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outras associações, instituições assistenciais ou não, clube de serviços, para angariar recursos, sendo que esses recursos 

financeiros obtidos serão aplicados única e exclusivamente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 

institucionais, por meio de instrumentos legais, pertinentes, que permitam a total transparência para o controle dos 

eventuais doadores. 

 

 Art. 9º - O prazo de duração é indeterminado. 

 

 
Capítulo II 

 
DO PATRIMÔNIO, SUA CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO 

 
 
 Art. 10º - O Patrimônio da IEFAN é constituído de: 
 
a) dotações, termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação, diretamente da União, dos Estados e 

Municípios ou através de órgãos Públicos da Administração direta e indireta; 

b) mensalidades, taxas e as contribuições de todo o gênero; 

c) auxílios, contribuições e subvenções de entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras; 

d) doações ou legados; 

e) produtos de operações de crédito, internas ou externas, para financiamento de suas atividades; 

f) rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade; 

g) qualquer outra renda eventual auferida em seu favor constituída por terceiros; 

h) usufruto que lhes forem conferidos; 

i) juros bancários e outras receitas de capital; 

i) valores recebidos de terceiros em pagamento de serviços ou produtos; 

J) através da captação por doações referentes ao Imposto de Renda de empresas privadas que venham doar diretamente a 

instituição ou através de recursos dos fundos Municipais pertinente aos projetos que a instituição esteja pleiteando. 

PARÁGRAFO ÚNICO: É vedado distribuir entre os seus ASSOCIADOS ou conselheiros, diretores, 

empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos, ou líquidos, dividendos, bonificações, participações 

ou parcelas do seu patrimônio auferido mediante exercício de suas atividades, e os aplicar integralmente na consecução 

do seu objetivo social. 

        

               

Art. 11 – Previsão de que, no caso de dissolução da INSTITUIÇÃO o patrimônio líquido respectivo será transferido à outra 

Pessoa Jurídica de qualquer natureza, PÚBLICA ou PRIVADA, assistencial e sem fins lucrativos, preferencialmente, que 
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tenha o mesmo objetivo social da extinta ENTIDADE. Qualificada nos termos da Lei 9.790/99, pertinente ao inciso IV, do 

artigo 4º de 23/03/1999 e Resolução CNAS n º 144/2005. 

 

Capítulo III 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 Art. 12º - A Associação tem como órgãos deliberativos e administrativos: 

            I - ASSEMBLEIA GERAL; 

            II- A DIRETORIA EXECUTIVA; 

            III- CONSELHO FISCAL. 

             

            §1º. A ASSOCIAÇÃO optou por não remunerar seus DIRIGENTES que efetivamente atuam na gestão executiva 

ou no conselho, sendo todos VOLUNTÁRIOS na OSC. 

 

            §2º. Para aqueles que venham a prestar serviços específicos, deverão ser obedecidos os valores praticados pelo 

mercado, na região correspondente a sua área de atuação de acordo o inciso VI do artigo 4º da Lei 9.790/99, não havendo 

impedimento de nenhum membro da administração ser contratado pela associação e atuar como prestador de serviços, 

consultor ou técnico em projetos, programas ou ações que a associação vir a executar. 

 

 Art. 13 - A ASSEMBLEIA GERAL, órgão soberano da Organização da Sociedade Civil, será constituída por 

todos os sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

 Art. 14 – COMPETE A ASSEMBLEIA GERAL: 

 I – Trienalmente, no primeiro semestre, convocar a eleição para constituição da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal; 

 II – Eleger e destituir a Diretoria e Conselho Fiscal; 

            III – Deliberar sobre a Reforma do Estatuto; 

            IV – Deliberar a extinção da Associação; 

 

  

  

 V - Aprovar o Regimento Interno; 
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 VI - deliberar sobre o orçamento anual e sobre o programa de trabalho elaborado pela Diretoria, ouvido 
previamente quanto àquele, o Conselho Fiscal; 

 VII – Aprovar ou rejeitar propostas orçamentárias, balanço anual e relatório da Diretoria Executiva; 

             VIII- deliberar sobre a conveniência de aquisição, alienação ou oneração de bens pertencentes à Associação; 

  IX - decidir sobre a reforma do presente Estatuto; 

  X - deliberar sobre proposta de absorção ou incorporação de outras entidades à Associação; 

  XI - autorizar a celebração de convênios e acordos com entidades públicas ou privadas; 

  XII - decidir sobre a extinção da Associação e o destino do patrimônio; 

             XIII – Destituir administradores. 

 

Art. 15 - A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente na primeira quinzena de janeiro de cada ano, quando 
convocada pelo seu presidente, por seu substituto legal ou ainda por no mínimo 1/3 de seus membros, para: 

a) tomar conhecimento da dotação orçamentária e planejamento de atividades para a Associação; 

b) apreciar o relatório apresentado pela Diretoria sobre as atividades referentes ao exercício anual             encerrado; 

c) deliberar e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho fiscal. 

 

Art. 16 - A Assembleia Geral se reunirá extraordinariamente quando convocada: 

I - por seu Presidente; 

II - pela Diretoria; 

III - pelo Conselho Fiscal; 

IV - por 1/3 de seus membros. 

 

Art. 17 - A convocação das reuniões ordinárias ou extraordinárias será feita mediante EDITAL, com pauta dos 

assuntos a serem tratados, a ser fixado na sede da entidade, com antecedência mínima de oito (8) dias e correspondência 

pessoal (e-mail) contra recibo aos integrantes dos órgãos de administração da Associação e/ou por contato telefônico. 

Devendo estar à publicação da convocação na imprensa local e/ou mídias sociais. 

 

 

 

§ 1º As reuniões ordinárias instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença mínima de dois terços (2/3) dos 
integrantes da Assembleia Geral e em segunda convocação, trinta (30) minutos após, com qualquer número de presentes. 
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§ 2º As reuniões extraordinárias instalar-se-ão, em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) dos integrantes  

da Assembleia Geral e, em segunda convocação, trinta (30) minutos após, com maioria absoluta dos integrantes do 

referido órgão. 

 

Art. 18 - A Diretoria Executiva é composta de: 

I - Presidente; 

II - Vice-Presidente; 

III - 1º Secretário; 

IV - 1º Tesoureiro; 

V - 2º Tesoureiro. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O mandato dos integrantes da Diretoria Executiva será de três anos, permitida a 
reeleição. 

 

Art. 19 - Ocorrendo vaga em qualquer cargo de titular da Diretoria Executiva, caberá ao respectivo suplente 
substituí-lo até o fim do período do mandato. 

 

Art. 20 - Ocorrendo vaga entre os integrantes suplentes da Diretoria, a Assembleia Geral se reunirá no prazo 
máximo de trinta dias após a vacância, para eleger o novo integrante. 

 

Art. 21 - Compete à Diretoria: 

I - elaborar e executar o programa anual de atividades; 

II - elaborar e apresentar a Assembleia Geral o relatório anual e o respectivo demonstrativo de resultados do 
exercício findo; 

III - elaborar o orçamento da receita e despesas para o exercício seguinte; 

 

 

 

IV - elaborar os regimentos internos da e de seus departamentos; 

V - reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de interesse comum; 

VI – Cumprir e fazer cumprir o Estatuto; 

VII – Estabelecer e fixar as contribuições dos associados; 
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VIII- Autorizar despesas extras; 

IX – Respeitar o orçamento não contraindo dívidas para serem pagas após o término de seu mandato, e se 
necessário, obter a autorização do Conselho Fiscal;  

 

            Art. 22 – A Diretoria Executiva reunir-se-á: 

             I - ordinariamente, ao menos uma vez por mês e; 

             II – Extraordinariamente, sempre que necessário, a critério de seu presidente, ou convocada por maioria dos seus 
membros titulares. 

 

Art. 23 - COMPETE AO PRESIDENTE: 

I - representar a Associação judicial e extrajudicialmente; 

II - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e os demais regimentos internos; 

III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

IV – presidir a Assembleia Geral; 

IV - dirigir e supervisionar todas as atividades da Associação; 

V – assinar juntamente com o Tesoureiro todos os atos relativos a finanças e o patrimônio da Associação. 

VI – Praticar todos os atos administração que não lhe sejam vedados por este Estatuto ou Regimento interno; 

 

Art.24. COMPETE AO VICE-PRESIDENTE: 

I – substituir o Presidente em suas faltas ou impedimento; 

II – assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

III – prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente. 

 

 

 

 

 

Art. 25 -. COMPETE AO SECRETÁRIO: 

I - secretariar as reuniões das Assembleias Gerais e da Diretoria e redigir Atas; 

II – publicar todas as notícias das atividades da associação; 

III – preparar e assinar correspondências e documentos do setor; 

IV – substituir o Vice Presidente em seus impedimentos; 
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V – suceder o Vice-presidente em se vagando o cargo; 

VI – Redigir os editais de convocação das Assembleias Gerais e publicá-las, submetendo-as previamente ao  

exame do presidente; 

VII – Atualizar constantemente as fichas dos Associados e seus cadastros. 

 

 Art. 26 - COMPETE AO TESOUREIRO: 

 

I - arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos mantendo em dia a escrituração; 

II - efetuar os pagamentos de todas as obrigações da Associação; 

III - acompanhar e supervisionar os trabalhos de contabilidade da Associação, contratados com profissionais 

habilitados, cuidando para que todas as obrigações fiscais e trabalhistas sejam devidamente cumpridas em tempo hábil; 

IV - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitadas; 

V - apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembleia Geral; 

VI - apresentar semestralmente o balancete de receitas e despesas ao Conselho Fiscal; 

VII - publicar anualmente a demonstração das receitas e despesas realizadas no exercício; 

VIII - elaborar, com base no orçamento realizado no exercício, a proposta orçamentária para o exercício seguinte 
a ser submetida à Diretoria, para posterior apreciação da Assembleia Geral; 

IX - manter todo o numerário em estabelecido de crédito; 

X - conservar sob sua guarda e responsabilidade, todos os documentos relativos à tesouraria; 

XI - assinar, em conjunto com o Presidente, todos os cheques  e demais atos realtivos às finanças e ao patrimônio 
da Associação 

XII – dar anuência ao Presidente em relação à admissão ou demissão de funcionários; 

 

 

 

Art. 27 - Compete ao 2º Tesoureiro colaborar com o 1º Tesoureiro, bem como substituí-lo em suas faltas e 
impedimentos. 

 

Art. 28 - O Conselho Fiscal será constituído por (02) membros de reconhecida idoneidade e por um membro 
suplente, eleitos pela Assembleia Geral, maiores de 18 anos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria. 
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Art. 29 - Ocorrendo vaga em qualquer cargo do titular do Conselho Fiscal, caberá ao respectivo suplente  

substituí-lo até o fim do mandato para qual foi eleito. 

 

Art. 30 - COMPETE AO CONSELHO FISCAL: 

I - Examinar os documentos e livros de escrituração da OSC (Organização da Sociedade Civil); 

II-  Examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito de acordo com o inciso II, 

do artigo 4º, da Lei 9.790/99, emitindo pareceres para organismos superiores da OSC; 

III- Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria; 

IV- Opinar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens pertencentes à Associação. 

V- Requisitar ao Tesoureiro a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações econômica- 

financeiras realizadas pela OSC (Organização da Sociedade Civil); 

VI- Contratar se necessário, com anuência da Diretoria Executiva e acompanhar o trabalho de eventuais auditores 

externos independentes; 

VII- Convocar, se necessário, reunião da Diretoria; 

VIII-  Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral; 

IX-  Comunicar, por escrito, ao Presidente da Diretoria Executiva, falhas ou irregularidades que constatar, 

sugerindo as medidas a serem adotadas; 

X- Emitir pareceres referentes às contas, balanços, balancetes e demais documentos de receita e despesa 

elaborados pela diretoria. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Conselho Fiscal reunir-se-á a cada seis (6) meses e extraordinariamente, sempre  

 

 

que necessário. 

 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 31 - Os dirigentes da IEFAN não respondem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações da Entidade. 
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Art. 32 - A IEFAN é composta por número ilimitado de sócios, distribuídos em categorias de fundadores, 
benfeitores, honorários e contribuintes. 

 

Art. 33 - A Diretoria e o Conselho Fiscal elegerão seus presidentes na primeira reunião subsequente à escolha 
dos mesmos. 

 

Art. 34 - Os cargos dos órgãos de administração da Associação não são remunerados, seja a que título for, ficando 
expressamente vedado por parte de seus integrantes o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou 
vantagem. 

 

Art. 35 - Os funcionários que forem admitidos para prestarem serviços profissionais à Associação serão regidos 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 

 

Art. 36 - O quorum de deliberação será de 2/3 (dois terços) da Assembleia Geral, em reunião extraordinária,  

para as seguintes hipóteses: 

a)  alteração do Estatuto; 

b)  alienação de bens imóveis e gravação de ônus reais sobre os mesmos; 

c)  aprovação de tomada de empréstimos financeiros de valores superiores a cem (100) salários mínimos; 

d)  extinção da Associação. 

 

Art. 37 - Decidida a extinção da Associação, seu patrimônio, após satisfeitas as obrigações assumidas, será 
incorporado ao de outra Associação congênere, a critério da Assembleia Geral.                                   

 

 

 

 

Art. 38 - O exercício financeiro da Associação coincidirá com o ano civil. 

 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 39 – A prestação de contas da Associação observará no mínimo: 
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I – Os princípios fundamentais da CONTABILIDADE, E AS NORMAS BRASILEIRAS DE     

CONTABILIDADE. 

II – A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das 

demonstrações financeiras da Organização da sociedade civil, incluindo as certidões negativas de débito, junto ao  

INSS, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, e ao FGTS, colocando-os a disposição para o exame de qualquer cidadão; 

III- Realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação dos 

eventuais recursos objeto de TERMO DE PARCERIA conforme previsto em regulamento; 

IV – A prestação de contas de todos os recursos e bens recebidos de origem pública será feita, conforme determina 

o parágrafo único do Artigo 70 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Art. 40 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembleia Geral, ficando eleito 

o foro da Comarca de Mogi Mirim, para sanar possíveis dúvidas. 

 

Declaramos a bem da verdade, e para os devidos fins, que o presente documento, digitado no anverso de 13 

(Treze) folhas, constitui em seu inteiro teor o estatuto da Instituição Evangélica Filadélfia de Artur Nogueira – IEFAN 

devidamente aprovado as suas alterações em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de Outubro de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Nogueira, 08 de Outubro de 2019. 
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LANNY BEATRIZ GRESSLER GIMENES     RENATO FERREIRA SILVA 

                          PRESIDENTE                                                                             SECRETÁRIO 

 

 

 

 

   EZEQUIELGRUBER  DE OLIVEIRA                                                                                                                                  

     1º TESOUREIRO                                                                          
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