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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL
CRÔNICO
·

CAPITULO J
Da denominaçã.o, Sede e Afins

Art. 1° • A ASSOClAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL
CRÔNICO, também denominada ABREC, fundada em 1O de abril de 1983, é uma
Associação Civil de direito privado de caráter público, sem fins econômicos e que tem
duração por tempo indeterminado, com sede à Rua Santa Terezinha, 12-45, bairro Vila
Quaggío, CEP 17.060-710, no município de Bauru - Estado de São Paulo e foro em
Bauru.

Art. 2° • A ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL
CRÔNICO tem por objetivo atuar como Agência · de Desenvolvimento Local: fomentar,
estimular, subsidiar, apoiar e proteger, além de assessorar, planejar e executar qualquer
atívídade relativa às · políticas públícas voltadas para o Apoio e Assistência a
Beneficiários - os renais crônicos ou transplantados, principais destinatários dos objetivos
desta Associação, complementando o desenvÓlvimento humano e comunitário, tais como:
a) APOIO E ASSISTÊNCIA a beneficiários e famílíares, quando couber, em sítuação de
risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físico e ou psíquicos e
outras situações que impliquem nesta ação;
b)
ESTUDAR E RELACIONAR os casos dos renais crônicos que necessitem de
alojamentos , medicamentos e orientação individual ou familiar, visando à promoção dos
indivíduos, ou assessorar seus familiares na solução desses problemas;

e) .PROMOVER A AMPLIAÇÃO E MELHORIA dos serviços já existentes, dando assim,
oportunidade a maior número de pessoas de ingressar nas programações de tratamento
dialítíco, e/ou de transplantes renais utilizando para isso os fundos e recursos obtidos na
forma estatL1tária, colaborando com as pessoas e entidades envolvidas ou interpelando os
órgãos responsáveis;
d)
PRESTAR SERVIÇO DE REFERENCIA E OE APOIO a habilitação de pessoas com ~
deficiência renal crônica, buscando criar e manter a Casa de Apoio ao Renal Crônico para
suporte logístico e alojamentos de beneficiários e acompanhante e/ou familiar;
~

. .-.
e
ou
.•

e)
COLABORAR COM INSTITUIÇÕES MÉDICAS ou similares que direta
indiretamente se relacionem com o renal crônico, atuanào junto a médicos e outros
profissionais, hospitais participantes do tratamento diatítico e ou de' transplantes renais, no
"sentido de equacionar e sugerír soluções para os problemas dos pacientes renais
crônicos;
f)
DIVULGAR E ESCLARECER A OPlNIÃO PÚBLICA em geral, através dos meios de
comunicação, os aspectos que envolvem a problemática do portador de insuficiência renal

2' OFICIAL DE REGISTRO ClVlL DE PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU -SP
MICROFILMADO -

Nº 59.723

renal crôníca, promovendo ações de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas
portadoras de tais deficiências;
g)
CAPACITAR E FORMAR cooperativas, associações e organizações da sociedade
cívil, desenvolver redes reais e vrrtuaís, formar cadeias produtivas e de serviços;
h)
DESENVOLVER ATIVIDADES educacionais, sociais, assistenciais, culturais e
recreativas que estiverem ao seu alcance , promovendo a cidadania, a democracia e a
étíca; a superação das desigualdades de gênero , idade, raça, etnia e a garantía dos
direitos humanos em geral e o respeito à vida, na perspectiva de uma nova cultura de
paz e solidariedade;
PROMOVER GRATUITAMENTE a educação e a saúde, observando que a
contribuição seja de forma suplementar e preventiva em relação à insuficiência renal e
suas doenças de base;
i)

j)
ATUAR prioritariamente no combate à pobreza, orientação e promoção da
segurança alimentar e nutricional;
k)
PROMOVER DIAGNÓSTICOS e orientação em segurança e saúde preventiva em
relação à insuficiência renal e suas doenças de base bem como incentivar aos familiares
do renal crônico a buscar o transplante;

1)

ENTROSAR-SE E ENGAJAR-SE COM OUTRAS ENTIDADES CONGÊNERES,
estaduais e nacionais, visando o aprimoramento da "ABREC";

m)

DIVULGAR , INCENTIVAR E CAPACITAR pessoas para o exercício do voluntariado;

n)
FOMENTAR junto a grupos populares e DESENVOLVER em âmbito interno, a
experimentaç..ão não lucrativa de novos modelos sócio-educativos de produção e~.
comercialização, emprego e crédito;

-- /"'
o) ATUAR na promoção e defesa de direitos estabelecidos, construção de novos
direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar, bem como promover a
tutela dos direitos difusos e coletivos dos beneficiários;
- p)
CRIAR E MANTER ambiente adequado para estudos, pesquisas, desenvolvimento
e aplicação de tecnologias alternativas, produção, edição e divulgação de informações e
conhecimentos técnicos, científicos e culturais, que digam respeito às atividades
desenvolvidas pela ASSOCIACÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO
RENAL CRÔNICO, utílizando-sé das mais variadas formas de mídia;
q)
CONCEDER o prêmio "ABREC" a pessoas ou grupos por· desempenho e ou
contribuição significativa ao desenvolvimento humano e comunitári o.

Parágrafo Único - A ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO
RENAL CRÔNICO não distribui entre as (os) suas (eus) associadas (os), conselheiras
(os), diretoras(es), empregadas(os) ou doadoras (es) eventuais os excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
2
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patrimônio auferido mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na
consecução do seu objetivo social .

Art. 3° - No desenvolvimento de suas atividades, a ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE
APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO observará os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará
qualquer discriminação de origem, raça, sexo, cor e idade e quaisquer outras formas de
discriminação, prestando serviços permanentes . .

Parágrafo Único - Para cumprir seu propósito A ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE
APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO atuará por meio da execução direta de
projetos, programas e planos de ações, da doação de recursos físicos, humanos e
financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem
fins econômicos·e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins ..
Art. 4° - A ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL
CRÔNICO terá urn Regimento Interno que, uma vez aprovado pela Assembléia Geral,
disciplinará o seu funcionamento.
Art. 5º - A fim de cumprir suas finalidades, a ASSOCIAÇÃO .BAURUENSE DE APOIO E
ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO se organizará, em âmbito nacional, em quantas
unidades de prestações de serviços, quanto se fizerem necessárias, as quais se regerão .
pelas disposições estatutárias e legislação vigente.

Parágrafo Único - Poderá também a ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E
ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO, criar unidades de negócios ou de prestação de
serviços, para a execução de atividades visando à sua auto-sustentação, utilizando-se
todos os meios lícitos e aplicando seu resultado operacional excedente, integralmente no
desenvolvimento dos objetivos institucionais.
CAPÍTULO li
Das Associadas e dos Associados

Art. 6° · O quadro social da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA
AO RENAL CRÔNICO compõe-se de cidadãs e cidadãos por livre escolha 1 maiores de
18 (dezoito) anos, as (os) q4ais,' em núniero ilimitado, contribuirão para o
desenvolvimento comum dos objetivos institucionais nas seguintes categorias:
a)
Fundadores - aquelas pessoas que constam da Ata de fundação da ASSOCIAÇÃO
BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO e aqueles inscritos até
a data da aprovação do primeiro estatuto;
b) Colaboradores - os amigos e simpatizantes dos renais crônicos que se inscreverem
na Associação para cola.borar com prestação de serviços, de forma regular;

e) Contribuintes - pessoas físicas, maiores de 18 anos, que contribuírem
financeiramente, de forma regular, mensal ou anualmente, para a Associação, conforme
valor mínimo mensal estipulado pelo Conselho Administrativo.
3
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d)

Participantes - pessoas jurídicas que contríbuírem financeiramente, de forma
regular, mensal ou anualmente, para a Associação, conforme valor mínimo mensal
estipulado pelo Conselho Administrativo_
·
Parágrafo Único - A admissão e a exclusão de Associados é atribuição da Assembléia

Geral, bem como será a ultima instância para recursos .
Art. 7° - São direitos e deveres das (os) sócias (os):
Direitos:-

a)

Participar das. assembléías gerais, ordinárias e extraordinárias e nelas apresentar

propostas:

b) Participar de atos solenes ou comemorativos e de palestras, reuniões e similares,
promovidas pela Associação;
e)

A qualquer tempo por requerimento desligar-se a título de demissão;

d)

Sugerir à Conselho Administrativo, por escrito, medidas ou providências que
aspirem ao aperfeiçoamento operativo da entidade, bem como denunciar qualquer
resolução que fira as normas estatutárias da ABREC;
A qualquer momento, receber informações sobre o desenvolvimento do programa
da instituição;

e)
f)

Apresentar novos associados;

Deveres:-

g)

Estar quites com as obrigações socíais 1 respeitar todos os associados e zelar pela

tw
.
610

harmonia entre eles:

h) Cumprir as disposições estatutárias e regimentais e acatar as decisões do Conselho
Administrativo e as resoluções das assembléias;;
i)

Zelar pela fiel execução dos objetivos e finalidades institucionais e pelo decoro e

bom nome da ABREC;
Obter autorização por escrito do Conselho Administrativo em exercício para uso do
nome da ABREC em mídia e quaisquer outros eventos ou situações públicas;

j)

k)

Desempenhar com zelo e lealdade as funções ou cargos de que forem investidos

por eleição, escolha ou designação;
1)

Prestar esclarecimentos durante a Assembléia Geral, quando forem solicitados;

m)

Estar em dia .com os cofres da Associação.
4
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1)

Prestar esclarecimentos durante a Assembléia Geral, quando forem solicitados;

m)

Estar em dia com os cofres da Associação.

Parágrafo Único - O descumprimento das obrigações previstas neste artigo impedirá o
exercício do direito de voto e poderá implicar em advertência ou exclusão

Art. 8° - Os Associados, nas categorias Contribuintes e Colaboradores, poderão votar e
serem votados para os cargos eletivos;

Parágrafo Único - Os beneficiários da ABREC não poderão participar, em hipótese
alguma, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal.

Art. 9° - DA DEMISSÃO DO ASSOCIADO - É direito do associado demitir-se do quadro
social, quando julgar necessário, protocolando seu pedido junto à Secretaria da
Associação, desde que não esteja em débito com suas obrigações associativas.

Parágrafo Único -As (os) associadas (os) da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E
ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO não respondem, individual ou coletivamente, nem
mesmo subsidiariamente pelos encargos da Associação, sendo a qualidade de associada
(o) intransferivel.

Art. 10º - DA EXCLUSÃO DO ASSOCIADO - A perda da qualidade de associado será
determinada pelo Conselho Administrativo, sendo admissível somente havendo justa
causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito
( .'·
da ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de:
1. Violação do estatuto social;
_V
2. Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados, causando dano
moral ou material à ABREC;
3. Atividades contrárias às decisões das assembléias gerais;
4. Desvio dos bons costumes;
5. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais;
6. Falta de pagamento, por parte dos "associados contribuintes", de três parcelas
consecutivas das contribuições associativas.
7. Servir-se da ABREC para fins políticos ou estranhos aos seus objetivos;

e

1- DA APLICAÇÃO DAS PENAS - As penas serão aplicadas pela Diretoria Executiva
constituir-se em:
1. Advertência por escrito;
2. Suspensão de 30 (trinta) dias até 01 (um) ano;
3. Eliminação do quadro social.

poder~o

§ 1° - Definida a justa causa, o associado será devidamente notificado dos fatos a ele
imputados, através de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia no
prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da comunicação;

5
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contados da decisão de sua exclusão, através de notificação extrajudicial, manifestar a
intenção de ver a decisão do Conselho Administrativo ser objeto de deliberação, em
.. última instância, por parte da Assembléia Geral; ·

§ 4° - Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o associado o direíto de
pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for;

§ 5º - O associado excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido, mediante o
pagamento de seu débito junto à tesouraria da Associação.

CAPÍTULO UI

Da Administração
Art. 11 • A ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL
CRÔNICO será administrada por:
a) Assembléia Geral
b} Conselho Administrativo
e) Conselho Fiscal.
Parágrafo Único - A ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO
RENAL CRÔNICO não remunera, sob qualquer forma, os cargos do Conselho
Administrativo e do Conselho Fiscal, cujas atuações são inteiramente gratuitas.

Art. 12 ~ A Assembléia Geral, órgão soberano da vontade social na administração da
ASSOCIAÇÃO . BAURUENSE DE APOIO E ASSIST~NCIA AO RENAL CRÔNICO, é
constituída por todas (os} as (os) assocíadas (os) conforme artígo 6º, em pleno gozo de
seus direitos e será ordinariamente convocada e presidfda pela Presidente do Conselho
Administrativo;

Art. 13

M

Nos casos de omissão ou impedimento da Presidente do Conselho

Administrativo, cabe a Presidente do Conselho Fiscal convocá-la extraordinariamente e
presidi-la;
Art. 14 - Compete privativamente à Assembléia Geral:
a)
Eleger e dar posse às associadas e associados integrantes do Conselho
Administrativo e Conselho Fiscal;
b)
Admitir ou excluir associados e destituir as pessoas integrantes do Conselho
Administrativo e do Conselho Fiscal;
e)
Decidir por dois terços das (os) suas (eus) assocíadas (os), pela dissolução da
Associação e a destinação dos seus bens;

d) ·Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens
patrimoniais, autorizando o Conselho Administrativo a praticar tais atos sempre no bem

6
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comum da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO .RENAL
CRÔNICO;

e}

Aprovar o Regimento Interno;

f)
Apreciar o Relatório Anual de Atividades, o Balanço, bem como aprovar a proposta
anual da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL
CRÔNICO, submetida pelo Conselho Administrativo;

g)

Discutir e homologar as contas e os balanços aprovados pelo ·Conselho Fiscal;

h) Alterar o Estatuto da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO
RENAL CRÔNICO, total ou parcial, sempre que necessário para atender legislação e a
execução dos objetivos da ASSOCIAÇÃO.
·
i)
Resolver, em grau de recurso, os casos de exclusão de
administradores e/ou associados

conselheiros e

Parágrafo Único - Para a delíberação das medídas que se referem os incisos b1 e, d e g
e h são exigidos os votos de concordância de dois terços das pessoas presentes à
Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em
primeira convocação, sem a maioria absoluta das (os) Associadas (os), ou com menos
de um terço nas convocações seguintes.

Art. 15 ~ A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, na primeira
quinzena do mês de abril para apreciar o relatório anual do Conselho Administrativo;
discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fiscal e discutir
assuntos de interesse da associação; e extraordinariamente, quando convocada pelo
Conselho Administrativo ou pelo Conselho Fiscal ou por requerimento de um quinto dos
Associados quites com as obrigações sociais.

Art. 16 - A convocação da Assembléia . Geral será feita por edital, divulgado por
circulares, afixado na sede da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTtNCIA
AO RENAL CRÔNICO e/ou publicado pela imprensa tocai, com antecedêncía mínima de
oito dias úteis, com a· indicação do motivo da convocação, local e hora da reunião e~
·.
assinatura de quem convoca.
1

1

§ 1° - Qualquer assembléia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de
50% (cinqüenta por cento) dos associados mais um, inscritas/os até a data da mesma, e
em segunda convocação, se necessária, com qualquer numero de Associadas (os). Ern
qualquer convocação os associados devem estar em dia com as obrigações para com a
. Associação.
·
§ 2º .. As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas pela maioria dos associados
presentes, em dia com a Associação, sendo proibídos votos por procuração, a não ser
quando, aceitos pel~ própria Assembléia e sempre por justa causa.

§ 3º - Nos casos de alteração do estatuto, a Assembléia, especialménte convocada para
esses fins, não poderá deliberar sem a presença da maioria absoluta dos associados, em
7
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primeira convocação, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes,

exigindo-se ainda o voto concorde de 2/3 dos presentes
CAPÍTULO IV

Do Conselho Administrativo e Fiscal
Art. 17 - O Conselho Administrativo da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E
ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO será constituído por sete Associadas e ou
Associados respectivamente eleítas (os) pela Assembléia Geral. através de chapa
completa, previamente inscrita na secretaria do Conselho Administrativo em exercício,

conforme regimento interno e os seguintes cargos:

1.

Presidente;

IL
Ili.
IV.
V.
VI.

Vice-Presidente;
1 º Secretária/o Executiva (o);
2º Secretária/o Executiva (o);
1ºTesoureiro;
2º Tesoureiro;

VII.

Diretor de Eventos.

Art. 18 - O mandato do Conselho Administratívo será de trinta e seis meses, sendo
vedada mais de uma reeleição consecutiva .

Art. 19 - A ASSOCIAÇÃO BAURUENSE OE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL
CRÔNICO adotará praticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes, a coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em
decorrência da participação nos processos decisóríos.
·

Art. 20 - DA PERDA DO MANDATO E DA RENÚNCIA
1 - A perda da qualidade de membro do Conselho Administrativo ou do Conselho Fiscal
será determinada pela Assembléia Geral, sendo admissível somente havendo justa
causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, quando ficar comprovado:
~
.
1. Malversação ou dilapidação do patrimônio social;
2. Grave violação deste estatuto;
3. Abandono do cargo, assim considerada a ausêncía não justificada em 03
(três) reunioes ordinárias consecutivas ou cinco altemadas 1 sem expressa
comunicação dos motivos da ausência, à secretaria da Associação;
4. Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo que
exerce na Associação;

5. Conduta duvidosa.
§ tº - Definida a justa causa 1 o Conselheiro será comunicado, através de notificação
extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa prévia ao
Conselho Administrativo, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da
comunicação;
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§ 2° - Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anteríor, independentemente da
apresentação de defesa, a representação será submetida à Assembléia Geral
Extraordinária, devidamente convocada para esse fim, composta de associados
contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto
concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a maioria
absoluta dos associados e em segunda cham?da, uma hora após a primeira, com
qualquer número de associados, onde será garantido o amplo direito de defesa_
li - Em caso renúncia de qualquer membro do Conselho Administrativo ou do Conselho
Fiscal, o cargo será preenchido pelos sup!entes.

§ 1° - O pedido de renúncia se dará por escrito, devendo ser protocolado na secretaria
da Associação, a qual, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data do
protocolo, o submeterá à deliberação da Assembléia Geral;

§ 2° - Ocorrendo renúncia coletiva do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, o
Presidente renunciante, qualquer membro do Conselho Administrativo ou, em último
caso, qualquer dos associados, poderá convocar a Assembléia Geral Extraordinária para
realizar novas eleições, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da fato da
renuncia_ Os Conselheiros eleitos, nestas condições, complementarão o mandato dos

renunciantes.
Art. 21 ªCompete ao Conselho Administrativo, col_e tivamente:
a)
Administrar acatando e fazendo acatar as determinações deste Estatuto e da
Assembléia Geral, bem como as leis emanadas do Poder Público, tomando as medidas
necessárias à consecução dos fins sociais;
b)
Elaborar o plano anual de atividades e a previsão orçamentária e executá-los;
acatando-se s·empre as decisões aprovadas pela Assembléia Geral;
e)
Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório e balanço anual;
d)
Elaborar e aprovar o Regimento Interno, com referendo da Assembléia Geral;
e)
Contratar e demitir funcionários a bem da a.dmínistração e objetivos da
ASSOCIAÇÃO;
f)
Resolver os casos omissos no presente Estatuto visando sempre os interesses da
Associação, submetendo sugestões de reformas estatutárias à Assembléia Geral

específica;

.

g)
Decidir sobre a admissão de novas entidades associadas;
~
h) Entrosar-se com as instituições públicas e privadas do país ou do exterior, para
~ .
A "{
mútua colaboração em atividades de interesse comum;
i)
Deliberar o que fazer em casos emergenciais
V
D. Nomear pessoa ou pessoas para cargos e funções que sejam criados para o bom
desenvolvimento da 11ABREC";
k)
Apresentar programação de despesas para avaliação e aprovação do Conselho
Fiscal
1)
Orientar futuros associados no momento da inscrição sobre Estatuto e Regimento
Interno da Associação;
m) Estipular o valor mínimo mensal da contribuiç-ão associativa, ajustando~o
periodicamente para evitar a sua desvalorização -face à situação financeira do País
n)
Detennínàr a exclusão de assocíados que não cumpram seus deveres conforme o
artigo 7° deste estatuto, levando para Assembléia casos omissos no referido artigo 7°.
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o)
Indicar substitutos para completar períodos de eventuais cargos vagos, valendo a
ata da reunião e posse como documento hábil para as alterações respectivas perante
organismos oficiais , entidades financeiras e bancárias e estabelecimentos empresariais,
entre outros.
Parágrafo Primeiro . - É vedado à qualquer membro do Conselho Administrativo
praticar atos de liberalidade em nome da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E
ASSISTÊNCIA AO REf\JAL CRÔNICO

§ 2° - Dos

ato~ do Conselho Admínistrativo caberá recurso a Assembléia Geral.

Art.22 - O Conselho Administrativo reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente, sempre gue as demandas apresentadas no cotiÇiano do exercício
das atividades da ASSOCIAÇAO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTENCIA AO RENAL
CRÔNICO assim o exigir e com a presença indispensável da Presidência, Secretaria , e
Tesouraria.

Art. 23 ·Compete a (ao) Presidente: .
a)
Representar a ASSOCIAÇÃO ativa, passiva, judicial ou extrajudícialmente;
b) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno bem como as decisões
aprovadas pela Assembléia .Geral;
e) Acompanhar a execução do planó anual de atividades e a realização das despesas;
d) Acompanhar as atividades de captação de recursos;
e)
Convocar e presidir as reuniões do Conselho Administrativo;
f)
Presidir as reuniões da Assembiéia Geral, exceto quando convocadas para discutir
denúncias contra atos da sua pessoa ou do Conselho Administrativo como um todo;
g)
Em conjunto com a (o) Tesoureira (o), abrir contas bancárias, assinar cheques,
requisitar talões de cheques e cartões magnéticos, emitir ordens de pagamento ou
quaisquer outros documentos que envolvam responsabilidades financeiras para a
ASSOCIAÇÃO;
h) Solucionar casos de urgência juntamente com outros três membros do Conselho
Administrativo;
i)
Em conjunto com a (o) Secretária( o) Executiva( o) assinar toda a documentação
referente às atas de reuniões do Conselho Administrativo;
j)
Apresentar, ânualmente 1 à Assembléia Geral, exposição das atividades da "ABREC"
e prestação de contas;
·
k)
Nomear comissões especiais.

Art. 24 - Ao Vice-Presidente compete:
a) Contribuir na pesquisa, captação de recursos, elaboração e gerenciamento de
projetos, substituir interinamente ou em definitivo no caso de vacância, o cargo de
Presidente do Conselho Administrativo e outras atividades que o Conselho Administrativo
designar, visando o cumprimento dos objetivos da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE
APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO
b)
Substituir o Presidente nos seus impedimentos e faltas;
e)
Assumir a Presidência em caso de renúncia ou impossibílidade do Presidente;
d)
Auxiliar o Presidente no desempenho de suas funções;
e) Em conjunto com a (o) Tesoureira (o) e/ou Presidente, assinar cheques ..

Art. 25 - Compete a/ao Secretária/o Executiva (o):
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a)
Secretariar as reuniões do Conselho Administrativo e da Assembléia Geral e redigir
as respectivas atas;
b)
Supervisionar a organização do arquivo da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO
E ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO;
e)
Prestar, de modo geral sua colaboração aos demais Associadas/os do Conselho
Administrativo;
d)
Substituir a (o) Presidente em caso de impedimento e ou vacância do mesmo e do
Vice-Presidente

Art 26 -Ao (à) 2º Secretária/o Executiva (o) compete:
a)
Contribuir.na pesquisa, captação de recursos, elaboração e gerenciamento de
projetos, substituir interinamente ou em definitivo no caso de vacância, qualquer um dos
cargos do Conselho Admlnístrativo e outras atividades que o Conselho Administrativo
desígnar, visando o cumprimento dos objetivos da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE
APOIO E ASSIST~NCIA AO RENAL CRÔNICO
b) Auxiliar o 1° Secretário nas suas funções;
e) Substituir o 1° Secretário nas suas faltas e impedimentos;
d)
Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término.
Art. 27 - Compete a (ao) Tesoureira (o);
a) Arrecadar e contabilizar as receitas, tais como: contribuições das (os) associadas
(os), rendas, auxílios, donativos, subvenções, dotações, etc, mantendo em dia a
escrituração da instituição toda comprovada;

b)

Pagar as contas autorizadas pela (o} presidente;

e)

Apresentar relatório de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
d) Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da instituição, semestralmente,
tncluíndo os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações
patrimoniais realizadas;
e) Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à
tesouraria;
f)
Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito oficial;
g)
Elaborar o balanço anual e os inventários patrimoníais; apresentar o relatório
financeiro para ser submetido à Assembléia Geral

Art.28 -A (ao) 2° Tesoureira (o) cabe:
a)
b)
e)

Auxiliar ao 1° Tesoureiro nas suas funções ;
Substituir ao 1° Tesoureiro nas suas faltas e impedimentos;
Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término.

Art.29 - Compete ao (à) Diretor(a) de Eventos:
a)
Promover campanhas para prover a "ABREC" de recursos de acordo com as
autorizações do Conselho Administrativo; .
b) Realizar festas, jantares beneficentes e similares, sempre que autorizado pelo
Conselho Administrativo.
e)
Manter reuniões culturais para associados e beneficiários;

d) Programar excursões, palestras, sessões de teatro, cinema e outros, para os
associados e beneficiános;
e)

Programar, montar e dirigir biblioteca ~estínada aos associados e beneficiáríos.

CAPITULO V
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Conselho Fiscal
Art.30 - O Conselho Fiscal será constituído por 3 Conselheiras (os) e um suplente,
eleitos pela Assembléia Geral, as quais ~legerão entre si a (o} Presidente do mesmo;

§ 1° - O mandato ·do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato do Conselho
Administrativo

§ 2º - Em caso de vacância o mandato será assumido, até seu término, pelo 1 º suplente,
nesta ordem.
Art. 31 - Compete ao Conselho Fiscal:
a) Examinar os livros de escrituração da instituição;
b)

Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre

as operações patrimoni~is realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores
da entidade;
e)
Requisitâr a (ao) tesoureira (o) a qualquer ternpoi documentação comprobatória das
operações econômico-financeiras realizadas pela instituição;
·
d) Contratar e acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;
e)

Estudar e opinar sobre a situação financeira da "ABREC"
Opinar sobre a aquisição e alienação de bens por parte da instituição; Fiscalizar os
atos do Conselho Administrativo;
·
g)
Convocar extraordinariamente a Assembléia Geral;

f)

§ 1° - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada seis meses, sempre que
possível, coincidindo com a reunião do Conselho Administrativo e, extraordinariamente,
sempre que necessário.
§ 2° - O Conselho Fiscal reunir-se-á extraordinariamente sempre que for convocado por
seu Presidente, pelo Conselho Administrativo ou por solicitação de 2/3 de seus membros;

§ 3º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples de votos de
seus membros presentes.
CAPÍTULO VI
DAS ELEIÇÕES E POSSE

~

Art. 32 - O presidente convocará os associados. mediante edital fixado na sede social da
Associação, onde constará: local, dia, mês, ano, hora da primeira e segunda chamada,
ordem do dia, e o nome de quem a convocou, para eleições geraís para o Conselho
Administrativo e o Conselho Fiscal da associação, com antecedência mínima de 10 (dez)
dias de sua realização.
Parágrafo Único - Quando a assembléia geral for convocada. pelos associados. deverá o
Presidente convocá-la no prazo de 3 (três) dias, contados da data entrega do
requerimento, que deverá ser encaminhado ao Presidente através de notificação
extrajudicial. Se o Presidente não convocar a assembléia, aqueles que deliberam por sua

realização, farão a convocação;
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Art. 33 - Em caso de demissão coletiva, as eleições realizar-se-ão' pela Assembléia Geral
Extraordinária, na mesma forma aqui estabelecida.
Art 34 - As eleições para órgãos dirigentes da Associação realizar-se-ão na primeira
quinzena de dezembro, pela Assembléia Geral Ordinária, sempre por voto secreto.

Art. 35 - O direito de voto é pessoal e individual, não podendo ser exercido por
procuradores.
Art. 36 - Os associados candidatos eleição da do Conselho Administrativo e Conselho
Fiscal, apresentarão pedido de registro de chapa integral conforme artigo 17° e artigo
30", na Secretaria da associação, até cinco dias antes da votação.
Art. 37 - Só poderão ser registradas as chapas para o Conselho Adminístrativo e para
Conselho Fiscal separadamente, sendo vedado o nome para cargo isolado.

Art. 38 - Concorrerão ao pleito, apenas as chapas devidamente registradas na Secretaria
em tempo hábíl, e no dia da votação deverão estar afixadas na banca receptora de votos
os nomes dos componentes da chapa.

Art. 39 - É facultado aos candidatos que encabeçam uma chapa (do Conselho
Administrativo ou Conselho Fisc.al) retirarem o registro ·dela até 24 horas do início da
votação.
Art. 40 - A mesa que presidirá a eleição será composta por três membros da Assembléia,
convidados para tal e que não façam parte das chapas concorrentes à eleição em
questão e, nem do Conselho Administrativo ou Conselho Fiscal em exercício.
Parágrafo único ~ A mesa será composta por um presidente, um secretário e um
escrutinador votados entre os membros convidados a compor a mesa.
Art. 41 - As eleições terão início às 09h e término às 17h em data e local definidos no
edital de convocação.

Art. 42 .. Os associados assinarão, por ordem de chegada, em livro próprío, a presença
na votação, receberão a cédula com as chapas e dirigir-se-ão à cabine para votar. ~
cédula será depos~ada em ~rna pr~pria , previamente vistort~da p~la mesa diretor~
Art. 43 ~ A apuraçao devera ser publlca e 1111c1ada logo apos o termino da votaçao pela
mesa diretora que a presídiu.
Art. 44 .: Ao término da votação serão computados os votos válidos, brancos e nulos e
proclamada a chapa vencedora com 50% mais um dos votos válidos, sendo registrado
em livro de ata pelo secretário da mesa diretora.

Art. 45 - Os recursos contra os trabalhos do pleito só poderão ser interpostos até dez
(10). dias após as eleições, para o julgamento em Assembléia Geral Extraordináría,
especialmente convocada para tal fim.
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Art. 46 - A posse do Conselho Administrativo eleito se dará em seguida à proclamação
da chapa vencedora, pelo Presidente da mesa diretora, ainda que o exercício dos
respectivos cargos se dê em data posterior-_

CAPÍTULO Vil
Fonte de recursos e Patrimônio
.Art. 47. - O patrimônio da ASSOCIAÇÃO BA.U RUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO
RENAL CRÔNICO é constítuí'do por todos os bens móveis ou imóveis indicados na
contabilidade e pelos bens que ela vier a possuir por contribuições, doações, legados,
aquisições livres e desembargadas de ônus, comprovados pelo respectivo registro, das
rendas patrimoniais diversas e dos resultados das atividades sociais.
Parágrafo Único - As doações e legados corn encargos, somente serão aceitas após .
manifestação favorável da Assembléia Geral.
Art. 48 - Os recursos financeiros necessários à manutenção da instituição poderão ser
obtidos por:
a) Termos de parceria, convênios e contratos firmados com o poder público para
financiamento de projetos na sua área de atuação;
b) Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
e)
Doações e legados e heranças;
d) Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros, pertinentes ao patrimônio
sob sua administração;
e) . Contribuição das (os) Associadas (os);
f)
Recebimento de direitos autorais e outros;
g)
Realizações de eventos promocionais e culturais.

Art. 49 - O patrimônio social e as rendas da instituição somente poderão ser utilizados
para obtenção de seus objetivos e nos limites de suas disponibilidades.
Parágrafo Único - Os recursos advindos dos poderes públlcos deverão ser aplicados
. dentro do município de sua sede ou no caso de haver unidades prestadoras de serviços
a ela vinculadas, no âmbito do Estado concessor.

Art. 50 - A ABREC aplicará a subvenções e doações recebidas nas fínalidades a que
estejam vínculadas .
Art. 51 - É vedado o emprego dos fundos sociais em operações de caráter aleatório.

Art. 52 - A ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL
CRÔNICO não constítuírá patrimônio exclusivo de um grupo detenninado de indivíduos,
famílias, entidades de classes ou de sociedade, sem caráter beneficente de assistência
social.

Art. 53 ~ No caso de dissolução da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE OE APOIO E
ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO, o respectivo patrimônio líquido será transferído a
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outra pessoa · jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, preferencialmente que
tenha o mesmo objetivo social.

Art. 54 • Na hipótese da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO
RENAL CRÔNICO obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída peta .Lei
9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recur$OS públicos durante o
período em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido a
outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Leí, preferencialmente que tenha
o mesmo objetivo social.
CAPÍTULO VIII

Da prestação de Contas
Art. 55 .. A prestação de contas da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E
ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO observará no mínimo:

a)

Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de

Contabilidade;
b)
A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal,
coincidente com o exercício social, compreendidq entre o período de 1° de janeiro a 31
de dezembro de cada ano, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da
entidade, incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS ~
colocando-os a disposição para o exame de qualquer cidadão;
e)
A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes ser for o
caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria , conforme
previsto em regulamento;
d) A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos
será feita , conforme determina o Parágrafo único do Art. 70° da Constituição Federal.
CAPITULO IX

Das Disposições Gerais
Art. 56 - A ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL
CRÔNJCO - ABREC será dissolvido por decisão da Assembléia Geral Extraordinária,
especialmente convocada para esse fim, quando se tomar impossível à COf!tinuação de
suas atividades.
Art. 57 - O presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, por decisão da
maioria absoluta dos sócios, em Assembléia Geral especialmente convocada para esse
fim, e entrará em vigor na data de seu registro em cartório, revogando o anterior.

Art. 58 *O exercício social compreenderá o período de 1º de janeiro a 31 de dez.e mbro
de cada ano.

Art. 59 .. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Administrativo e
referendados pela Assembléia Geral.
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