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LFIL 4/7J A- 

• ESTATUTO DA ASSOCIA(;AO DE PAlS E AMIGOS 
• PARA APOIO AO TALENTO 

Art. 1 0  - A Associaçao de Pais a Amigos pars Apolo so Talento, sob a sigia 
ASPAT constituida em 29 / 06 / 2011, e uma associaço sam fins lucrativos par 
tempo indeterminado, sede a Rua Firatininga, 756, Vila Santa Cecilia, no 
municiplo de Assis, estado do Sao Paulo; e foro na mesma cidade. 

r - ------- 
 Dos Objetuvos 

so 
- Gerais: 

a) Appian, sensibilizar e conscientizar Os associados e a cornunidada, sabre a 
temática do desenvolvirnento do talento; 

b) Desenvolver estudos, pesquisas a programas do ação ia area de 
Educaçao para Dotados a Talentosos; 

c) Orientar a implantaçao de Centros pars Desenvolvimento do Potencial e 
Talento - CEDET, em todo 0 territôrio nacional, 01 meio de convénios de 
cdoperacao e assisténcia tecnica. 

II - Especificos: 	 - 

a) Apoiar direta e iridiretamente 0 trabalho realizado pelos CEDET (Centro 
pars Desenvolvirtiento do potencial e Talento) corn crianças dotadas e 
talentosas: 

b) Orientar e assistir as familias visando proteção as crianças e adolescentes 
talentosos quefrequentam o CEDET; 

c) Identificar a atender a deficientes corn sinais do talentos, por melo do 
CEDET; 

d) Promover atividades do eririquecimento as crianças dotadas; 
e) Incentivar 0 reladonamento de cooperação -mUtua e estabelecer 

intercãmbio entre associaçOes e entidades afins, dedicados a causa de 
localizar e desenvolver capacidades e talentos na infância e na 
adolescencia; 

I) Complementar a estrutura logistica e material, mantida polo poder pUblico, 
necessária so trabaiho do CEDET; 

Parágrafo Unico: Para realizar seus objetivos a ASPAT exercerá açäo no sentido 
do: 

a) Fleitear junto aos árgos publicos, municipals, estaduais, federals e 
particulares apoio para ccnseoução do seus objetivos educacionais e de 
caráter social e filantropico; 

b) Firmer convénios corn Orgäos pUblicos nacionais e internacionais, bern 
como ernpresas privadas nacionais a internacionais, respeitando a 
egislagao pertinente a a sua autoridade administrativa a financeira, em 
beneficia da Educaçao parts Dotados e Taentosos; 

c) Publicar material de divulgaçäo dos objetivos e trabaihos, relatOrios a 
estudos reahzados pela ASPAT a CEDET. 

Art. 3°- São condiçOes pare funcionamonto da ASFAT: 
 

a) Observancia rigorosa da Lei, dos principios da moral e dos deveres civicos; 
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b) Abstençäo do quaiquer publicidade, no somente do doutrinas 
ncornpativ&s corn as instituir6es e as interessQs nacicuals, e do educaçaa, 
mas também de candidaturas a cargos eletivos estranhos a ASPAT. 

CAPITULO II 
1MCftOLMAE 

- 	
. 	 Dos sócios 	

I50 

Art. 5 °  - A Asscciaçao de Pals e Amigos para o Apoo ao talento é constituida per 
nQmero ilimitado de scalds, disttibuidos nas categohas do fundadores, 
beneméritos, honarários e contribuintes. 

Art. 6° A ASPAT terá o seguinte quadra de sôcios: 

a) Sôcios Honorarios, aqueles qua de alguma forma tragam honra e distinçao 
para a ASFAT; 

b) SOcios Benernéritos, aqueles quo tenham prestado relevantes serviQos a 
ASPAT, contribuindo pars a consecução dos objetivos visados; 

c) Socios Fundadores, aqueles quo tenhani camparecido a reuniäo da 
fupdaçao da ASFAT e assinaram a respective Ata de Fundaçao; 

d) Socios Contribuintes, aqueles quo contribulrem corn uma mensalidade 
decdda junto so safer cornpetente, ou corn trabaiho voluritário dentro des 
necessidades do CEDET. 

Dos Direitos 

Art. 7°- E do direito dos sócios quites corn sues obrigaçOes socials: 

a) Voter e ser votado para os cargos eletivos; 	 -- 
b) Tomar parts nas Assembléias Gerais; 
c) Requerer, corijuntaniente corn 115 (urn quinto) dos associados em gaze de 

seus direitos estatuarios, a convccação de Assen,bleia Geral 
Extracrdiriária, per meld do oficio no quat conste claramente a assunto a 
sertratado, respeitadas as dsposiçoes contidas no Capitulo Ill—Art. 16 0 ; 

d) Usufruir do todas as vantagens e regalias previstas nests estatuto; 
e) Recorrer no prazo de 10 (dez) dies das sançOes disciplinares quo [has 

foreni impostas. 

Parãgrafo Cinico Os direitos dos associados sac, pessoais e intransferivéls. 

Dos Deveres 	 - 
( 

Art. 8 0  - E de dover dos Sácios Fundadores a Contribuintes: 

a) Cumprir a fazer cumprir 0 presente estatuto; 
b) Acatar as deterniinaçOes da Diretoria; 
c) Atender as convocaçOes pare reuniOes a outros eventosç 
d) Cooperar corn dedicaçao para o born andaniento da ASFAT, aceitando e 

exercendo as funçoes e comissöes para as duals fol eleito ow dSignado; 
e)ZRespeitar as domes associados e observar as principles eticos de 

carnaradageni e confraternização; 
f) Extmir-se  de praticar atos que as tornern indignos de pertencerem aos 

quàdros do ASPAT, notadarnente as qua exporteni em refer€nctas publicas ( 
desabonadoras;  

ilk 
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g) Contribuir corn a ASPAT de accrdo corn a deciso tomada polo poder 
competente; 	 - 	 - 

h) Defender o patrimônio 0 05 interesses da Associaço. 

Da Exclusäo 	 [Sob _5710  
Art. 90 - Os associados, seja qua[ for a categoria, estão sujeitos a suspensão ou a 
eflminaçao do quadro social da ASPAT, sob julgamento e deterniinaçao do poder 
competente. - - -- 

Parágrafo 1 0 : Seráo penalizados e/ou eliminados do quadro social as que, par ma 
conduta comprovada, espirfto de ciiscOrdia ou falta cometida contra o patrimOnio 	- 
moral ou material da ASPAT, so constituirem elementos riocivos a sociedade. -. 

Parágrafo 20: As penalidades serao impostas pe!a diretoria. 

Paragrafo 30: ApHcada a pena!idade, 0 associado tenth o prazo do 10 (dez) dias 
para recorrer par escrito, podendo, Se for convocado, apresentar defesa contra a 
Diretoria. - 

Parágrafo 40 : da decisao da Diretoria sabre a exclusäo do associado, caberá 
recurso a Assemblela Gera], par propostas de 3 (trés) assodados qua estejarn em 
pleno gozo do seus direitos estatutãrios. - -- 

Paragrafo 5° : reforrnada a decisao quo excui 0 associado, este Se considerarã 
reintegrado no quadra social. 

Da Demissão 	 - 

Art. 100 - Os sócbs nac respondem, nem mesmo subsidiariarnente, pelos 
encargos da ASPAT. 

Art. 110 - Da Aplicagão das Penas 

As penas seräo aplicadas pela Diretoria Executiva e poderao constituir-se em: 

I. Adverténcia par escrito; 
II. Suspensao de 30 (trinta) dias ate 01 (um) ano; 
Ilk 	Eflminaçao do q uadrosocial. 

CAPITULO Ill 	- - 

Administraçao 

Art, 12 0  - Associaçao do Pals e Amigos para 0 Apoio aD talento sera administrada 
p01: 	 - 

Assernbléia Coral 
Il! 	Diretoria Executiva 
Ill. 	Conseiho Fiscal 
IV. 	ConseIho Consutivo 
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Art. 130  - A ASsemblóia Geral, Orgão soberano da ASPAT, constitur-se-a dos 
sôcios corn piano gozo de seus direitos estatutarios. 	 - 

Art. 14° - Da Assernbleia Geral 

A Assemblela geral Deliberativa e a ôrgäo maximo e soberano da Associaçao e 
será constituida pelos seus associados em pleno gozo deseus direitos. Reunirse-
a na segunda quinzena de janeiro, para tomar conhecimento das açöes da 
Diretoria Executiva e extraordtnariamente, quando devidamente ccnvocdda. 
Constitulrã em primeira Ooflvocaçao corn a maioria absoluta dos assobiados e, em 
segunda convocaçäo, meia hora apôs a prirneira, Oom qualquer nümero, 
deliberando pals rnaioria simples dos votos dos presentes, salvo nos casos 
previstos neste estatuto, tendo as seguintes prerrogativas. 

1. 	Fiscalizar os menibros da Associaçao, na consecuçäo do seus 
objetivos; 

II. 	Eleger e destituir os administradores; 
UI. 	Deliberar sobre a previsao crçamentária e a prestaçao do contas; 
IV. Deliberar quanta a compra e venda do iniôveis da Associaçào; 
V. Apthvar o regimento interno, quo disciplinará Os VáriOs setoes de 

atividades da Associaçao; 
VI. Alterar, no todo ou em parte, 0 presente estatuto social; 
VU. Deliberar quanta a dissoluçao da Associaçáo; 
VIII. Decidir, em ültima instância, sobre todo e qualquer assunto de interesse 

social, bern corio sabre bs casos, omissos no presente estatuto. 

Art. 15°- Compete a Assembléia Geral: 	 Mn1O5LADO 

So eO  

E!eger e destituir adrninistradores; 
II. 	Decidir sobre a extinção da associaçao nos termos do artiga 36 0 ; 

Ill. 	Decidir sobre a conveniencia de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 
bens materials; 

IV. Deliberar sabre a previsão crçamentária e a prestaçäo do contas; 
V. Aprovar 0 regimento interno, qua disciplinara as város setores de 

atividades da Associaçáo; 	 - 

VI. Decidir, em Ultima instäncia, sobre todo e qualquer assunto do interesse 
social, bern coma sabre as casos, omissos no presente estatuto; 

VII. Fiscalizar os 	membros 	da 	Associaçao, 	na 	consecuçao 	do 	seus 
objetivos; 

VIII. DeUberar quanto a compra e venda de imOveis da Associaçao; 
IX. Aprovar o 	regirnento interno que disciplinarA os vários setores de 

atividades da Associaçäo. 

Art. 	16° - A AssernblOia 	Geral 	reunir-se-á, 	ordinariamente, 	convocada pelo 
presidente, uma vez por ano para: 

Parágrafo 	Unico 	As 	Assenibléfas 	Gerais 	poderao 	ser 	;ordinárias 	au 
extraodinãrias, e seräo convocadas, polo Presidente cu por 1/5405 associados, 
medinte edital fixado na sede social da Assaciaçao, com antecedéncia minima de 
10 (dez) dies de sue realizaçao; onde constará: local, die, més, ano, hora.da  
primeira 	segunda charnada, ordem do dia, e o norne de quem convocou;  

Deliberar sabre reFatonos do atividades do exercico anterior, 
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(a 
Discutir e hornologar as contas e o batariço aprovado pelo Consaiho 
Fiscal; 

III. 	Apreciar o trabaiho reaUzado pelo CEDET. 

Art. 170  - A Assemblela Gera] realizar-se-a extraordinariamente, quando 
convocada: 

I. Pela Diretoria Executive; 
II. Palo Conseiho fiscal; 
Ill. 	Feb Cons&ho Consüftvo; 
IV. 	Por requerimento de 1/5 (urn quinto) dos sácios quites corn as 

obrigaçoes socials, os quais especificarao pormenorizadaménte as 
motivos da convocaçäo. 

Parágrafo CJnico- Quando a assembleia geral for convocada pelos associados, 
deverâ o Presidente convoca-la no prazo de 3 (trés) dias, contados da data de 
entrega do requerirnentb, qua deverá ser encaminhado 30 presidente através do 
notificaçao extrajudicial. Caso o presidente não convoque a assembléia, aqueles 
qua requererarn a suarealizaçaofaräo a convocaçäc. 

Art. 180  - A Convocaçao da Assembléia Gera[ sera feita por nielo de edital afixado 
na sede da instituigao, divugado na niidia impressa local, pot circulates ou outros 
rneios convenientes, corn antecedenda minima de 7 (sete) Was, devendo constar 
local, dia, hora $ fl1S da V e 2-  chamada, a ordern do dia, e a name de qUeni 
convoccu. 

Parágrafo Unico: Quaquer Assernbleia Gera] instalar-se-á em prirneira 
ccnvocaçao corn a maioria dos socios e, em segunda corivobaçao, meia hora 
apôs a 12,  corn qualquer nUmero. - 

Art.19 0  - A Diretoria Executiva será constituida por urn Presidente, urn Vice-
Presidente, Prirneiro e segundo Secretárips, Prinieiro e Segundo Diretor 
Financeiro e urn Diretor Técnico. 

Parágrafo Unco: 0 rnandato da Diretoria sera do 2 (dois) anos corn possibilidade 
de reeleiçao. 

I 

r- Das AtribuiçOes 

Art, 20° - Compete a Diretoria Executiva 

1. 	Etaborar e executar prograrnaanual de atividades; 
1. 	Elaborar e apresentar a Assembéia Gera[ 0 relatorio anual; 

Ill. 	Entrosar-se corn instituig6es publicas e privadas para mUtua 
colaboraçao em atividades de interesses comuns; 

IV. Contratar e demitir funcionários; 
V. Dirigir a Associaçao, de acardo corn o presente estatuto, e 

adrninistrar o patrimônio social; 
VI. Cumprir e fazer cumprir o preserite estatuto e as decisoes da 

assembléia Geral; 	 - 
VII. Proniover e incentivar a criação do corriissoes, corn a funçào de 

desenvolver cursos profissionalizantes e atividàdes de seus 
associados; 

VIII. Elaborar o orçamento anual; 
IX. Apresentâr a Assembléla Geral, na reuniâa anual, 0 re]atoriode 

sua gestäo e prestarccntas refetentes aa exercicioanterior; 
X 	Admitir pededo inscrição de associados 	 fr 
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XI. 	Acatar pedido de demissão vountaria de associados. 

IRegisiro 01,0 dss p  s as 
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Art. 21 0-  A Diretoria Executive so reunhrã uma vez per més. 

Parágrafo Unco: As decisoes da diretoria deverao ser tomadas par maioria dos 
votes, devendo ester presentee, na reuniao, a maioria absolute de SBUS membros, 
cabendo aD presidente, em case do onipate, o vote de qualfdade. r 

MCOFULMADO- - 
Art. 22 0  - Compete ao Presidente: 	

i 
I. 	Representar a ASPAT, (Associacao do Pais e Amigos paraApoio ao 

Talento), judicial e extrajudicia]rnente; 
II. 	Cumprir e fazer cumprir este Estatuto; 
II. 	Presidir a Assembleia geral; 
V. 	Convocar e presidir as reurnoes da Diretoria Executive; 

V. Constituir mandatãrios para fins determinados e outorgar-Ihes poderes; 
VI. Movimentar as contas da ASPAT juntamente corn a Primeiro Diretor 

Financeiro; 
r. 	VII. 	Rubricar Os Iivros da ASPAT; 

VIII. Fixar Os descontos permitidoS aos sOcios, na aquisiçäo des publicaçOes 
ou participaçao de atividades da ASPAT. 

Art. 23 0  - Compete ao Vice Presidente: 	
- 	 7 

I. Substituir o presidents em sues fa!tas ou impedinientos; 
II. Assumir 0 mandate em case de vacâncja ate 0 seu término; 
III. Prestar de modo geral, a sue colaboraçao aD Presidents. 

Art. 24° - Compete aD Primeiro Secretãrio: 

I. 	Secrotariar as reuniOes cia Diretoria e Assembléla Geral e redigir as 
atas; 

II. 	Publicar todas as noticias das atividades da entidade; 
III. 	Cuidar das correspondencias da Associaçao; 
IV. 	Organizer, divulgar e manter arquivos e documentaçao da entidade. 

Art. 25° - Compete ao Segundo Secretárto: 

-. 	I. 	Substituir o Frinieiro Secretário em sues faltas Cu impedimentos; - 
I. 	Assumir a mandate, em case do vacância, ate o seu término; 
III. 	Prestar do modo geral, a sue colaboraçao ac primeiro Secretario. 

Art. 260  - Compete so Primeiro Diretor Financeiro, ouvido a Presidente: 

1. 	Arrecadar a contabiflzar as contribuiçoes dos associados, rendas, 
auxflios e donativos mantendo a escrituraçao; 

II. Pagar as cantas autorizadas palo Presidente; 
III. Apresentar retatOrios do receita e despesas, senipre qua forem 

solicitadas; 
IV. Apreseritar urn relatario financeiro para ser submetido a Assemblela 

Gera[; 
V. Apresentar semestralmente a balancete ao Conselho Fisqal; 
VIA 	Conserver, sob sue guarda e resporisabilidade, os documentos relatives 	,7.Z 

a tesouraria; 
VII. Mantertodo numerário em estabelecimento de crédito;  
VI]I.'Organizer e preserver 0 Acervo e Patrimonjo da ASPAT. 
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Art. 27 0  - Compete ac Segundo Diretor Fnanceiro: 

I. Substitufr a Primeiro Diretor Financeiro em sues faitas ou irnpedlmentos; 
1. 	Assumir 0 mandato em caso de vacância ate o scu término; 

311. 	Prestar, do niodo geral, a sua colaboraçao 20 primeiro Diretor 
Fnanceiro. 

kCEOHLMADO 
Art. 28° Compete a Diretoria tecnica:  

1. 	

II 

Baborar projetos, estudos e trabaihos do natureza técnica; 
II. Promover e realizar seminários, patestras, dinamicas, cursos, encontros 

formais, informais, visando a formaçao da pessoa dotada; 
III . 	Dar parecer na adrnissäo de sácio; 
IV. 	Apreciar pianos de atividades do CEDET e ASPAT. 

Art. 29° - 0 Conselho Consultivo sera constituido par urn representante de cada 
escola pUblica ou particular integradas ao CEDET, e de outras entidades 
conveniadas corn a ASPAT. 

Art. 300  -Compete ao Conseiho Consultivo: 

1. 	Mediar as r&açöes entre a D-iretoriaTecnica e as Escolas integradas ac 
CEDET e outras entidades conveniadas corn a ASPAT; 	 - 

II. 	Realizar reuniOes de pais nas escoas par eles representados; 
iii. 	Encaminhar o processo de orientaçao as families; 
IV. Apoiar a equipe do CEDET no trabaiho corn as escolas farnilias e 

comunidades; 
V. Recrutar novas sôcios antic as pals de crianças inscritas no CEDET. 

Art. 31 0  - 0 Conselho Fiscal constitufdo par 03 (ties) membros a respectivos 	- 
suplentes, sera delta em assemblela geral e terá mandato coThcidente corn a 
mandato da diretoria. 

Parãgrafa Ortico: Em caso de vacância a mandato será assumido palo respectivo 
suplente, ate o seu término. 

Art. 320 - Compete so Conseiho Fiscal: 

1. 	Examiner as livros de escrituração da ASPAT; 
IL 	Examiner o balancete semestral apresentado polo Diretor Financeiro e 

opinar sabre seu conteüdo; 
lii. 	Apresentar relatorios de receitas e despesas, sempre qua forern 

solicitados; 
IV. Opinar sabre a aquisção e alienaçäo de bens; 
V. Convocar Extraordinarianiente a Assemblela Gera]. 

Parágçafo Unico: 0 Corseiho Fiscal reunhr-se-á ordinariamentq corn malaria 
absch4ta mensalrnente, corn a Diretoria e extraordinariamente senipre que 
necessãrio. . 
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Da Remuneraçao 

Art. 330  - As atvidades dos diretores e conselheiros, bern como dos sôcf Os, 
inerentes a cargo ou funçäo desempenhada na diretoria serao inteiramente 
gratuttas, sendo-thes vedado 0 recebimento do qualquer lucro, gratificaçao, 
bonificação cu varitagern. - -- 

Parágrafo ünico: Essa proibiçao no so aplica a honorArios auferidos par servico 
prestado, consultorias, convenios a atividades técnicas remuneradas 
desenvolvidas pela ASFAT. 

MliCOflLrAoo. 
Da Perda do Mandato - 	 6750 
A panda do quaFdade do membro da diretoria executive ou do Conseiho Fiscal, 
sera deterninada pela Assemb!eia Geral, sando admissivel somente quando 
houverjusta cause, assim reconhecida em procedimento discipliner, quando ficar 
comprovado: 

- 	. 	- Ma adrninistraçao ou dUapidaço do patrimânio social; 	- 
H. 	Grave violaçào deste estatuto; 
II. 	Abandono do cargo, assirn considerada a auséncia nao 

justificada em 03 (tree) reuniOes ordinârias consecutivas, sem 
- 	expressa comunicaçäo dos motivos de auséncia, a secretaria da 

Associaçao; 
IV. Aceitaço de cargo on funçao incompativel corn o exercicto do 

cargo quo exerce na Associaçao; 
V. Conduta duvidosa. 	 I  

Parégrafo Primeiro: Definida a justa cause, 0 diretor ou conselheiro sera 	- - 
comunicado, atraves do notificaçao extrajudicial, dos fates a ole imputados, para 

• qua apresente sua defesa prévia a Diretoria Executive, no prazo de 20(vinte) dias, 
contados do recabimento da comunicaçãc; 

Paragrafo Segundo: Apos a decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 
independenteniente da apresentaço de defesa, a representaçao sera subnietida 
A Assenibleia Geral Extraordinaria, devidamente convocada para ease fin, 

,.. composta do associados contribuintes em dia corn suas obrigaçOes sociais, não 
podendo cIa deliberar sem voto concorde do 213 (dais tercos) dos presentes, 
sendo em primeira chamada, corn a malaria absolute dos assodados e em 
segunda charnada, urna hora apôs a primeira, corn qualquer nUmero do 
associados, onde sera garantido o amplo direito de defesa. 

Art. 340  - A ASPAT näo distribuirá lucros, dividendos, bonificaçOes, participaçoes 
ou parc&as do seu patrimOnlo sob nenhuma forma ou pretexto. 

Des Fontes de Recurso 

Art. 35 0  - As fontes de recursos disponveis para a manutençao da ASPAT e seus 
programas educacionais constituir-se-5o do produto das contribuiçoes dos s6cios 
a patrpnos, do subvençoes do entidades governamentais, de donativos, de 
doaçOés a legados, e de quaisquer rendas quo venhani a auferir do serviços e 
atividades por cIa promovidos. 
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Art. 360  - As rendas, recursos o eventuais resultados operacionais serao aplicaUos 
ntegralmente na manutençao e desenvolvnento dos objetivos gerais e 
especificos, do acordo corn o art. 2 0  

DaRenUncia 

Em caso de renUncia de quaquer nienibro da Diretoria executiva ou do conseiho 
Fiscal, a cargo sera preench!dopelos suplentes. 

Sob 

Parágrafo Primeiro: 0 pedido do renUncia so dará per escritc, devendo ser 
protocolado na secretada da Assocaçao, a qua], no prazo máximo do 60 
(sessenta) dias, contados da data do protocolo o subrrieterá a deliberaçao da 
Assembleia Coral; 

Parágrafo Segundo: Ocorrendo renUncia coletiva da Diretoria e Conseiho Fiscal, 
C Presidente renunciante, ou qualquer membroda Diretoria Executive, ou em 
ultimo CaSQ, qualquer dos associados, podera convacar a Assemblela geral 
Extraordinaria, qua elegerã uma comisso provisoria composta per 05 (cinco) 

- - membros, qua adrninistrarâ a entidade e fara realizar novas eleiçoes no prazo 
máximo de 60 (sessonta) dias, contados da data de realizaçao da referida 
assembleja. Os dfretores e conseiheiros eleitos, nestas condiçOes, 
complementarac 0 mandato dos renunciantes. 

CAPiTULO IV 

Do Patrimonio Social 

Art. 370  - 0 Fatrirnonio da ASPAT (Associaçao de Pals e Amigos para Apoio aD 
Tatento), sera constituido de bens nOvels, imOveis, veiculos, semoventes, açoes e 
apOiices do divide pUblica, produto das cothEibuiçOes dos sOcios e patronos, do 
subvençoes de entidades governamentais, do donativos, do doaçöes e legados e 
do quaisquer rendas quo venhan -i a auferir de serviços e atividades por ela 
prcmcvidas. 

I 

Da Dissoluçäo 

A Associaçäo poderá ser dissoMda, a quafquer tempo, uma vez constatada a 
inipossibihdade do sua sobrevivéncia, face a impossibilidade da manutençao do 
seus objetivos socials, ou desvirtuamento de suas firialidades estatutarias, ou 
ainda, par caréncia de recursos financeiros e humanos, rnediante deliberaçao de 
Assembleia Coral Extraordinária, especiatmente convocada para este fin, 
composta de associados contribuintes em dia corn suas obrigaçoes socials, nao 
podendo sec deliberado sem veto concorde do 213 (dais terços) dos presentes, 
sendo em primeira chaniada, corn a totalidade dos associados e em segunda 
chanida, urna hora apos a primeira, cam a presença do, no mnimo, 1/3 (urn 
terco)idos associados. 

Parágrafo ünico - Em case de dissoução social da Assocaço, liquidad8 o 	I 
pas&vo, V

os bens renianescentes, serao destinados para otitra entidade 47 
assistencial congénere, corn personalidade juridica Cornpravada, sede e atMdad, 1 , 
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preponderante nesta cidade e devidamente registrada nos árgaos pQbliccs 
conipetentes. 	 - 

Da Venda 

Os bens moveis a imôveis poderao ser ahenados, mediante prévia autorizaçao da 
Assembleia Geral Extraordinãria, especialmente convocada pare este tim, 
devendo o valor apurado ser integrafmente aplicado no desenvo!vimento Jas 
atividades sociais ou no aumento do patrimôno social da Associaçao. 

Do Exercicio Social 

o exercicio social terminara em 31 de dezembro de cada anc, quando serão 
e!aboradas as demonstraçoes financeiras da entidade, de conformidade corn as 
dispcsiçOes legais. 

CAPITtJLO V 

Das Disposiçoes Gerais 

Art. 390  - A ASFAT (Associaçao de Pals e Amigos para Apoio so Talento), será 
dissolvida por decisao da Assernbléia Geral extraordinárja err reunioes sucessivas 
e realizadas em intervalos de ter (3) nieses, quando Se tornar inipossIvel ou 
desnecessãria a continuação de sues atividades. 

Art. 400  0 presente estatuto poderã ser revisado em qualquers tempo por decisao 
da maioria absolute dos associados, em assembleia Gera] Extraordinaria 
especialmente convocada para este fim, $ entrara em vigor ma data de seu - registro - 	- - - - 
em cartôrio. 

Art. 41°-Os casos omissos serao resolvidos pela Diretoria e referendados pela 
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