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	48.354.872/0001-84, corn sede I Avenida Gemlio Vargas, numero 732 na cidade de Assis Estado 
de São Paulo Asseiubléia Gera] Extraordinária realizada no dia fls-de-FqytrØsw 

• " Is dezenove horas , no Lar dos Velhos Obra Unida a Sociedáflao Vicente de Paulo, 
situado I Avenida Getulio Vargas, 732, na cidade de Azsis, Estado de São Paulo, "Louvado seja 
Nosso Senhor Jesus Cristo". Corn as presenças dos menibros associados, Maria Inez Esperanca 
Vasconèelos - Ptesidente, Maria Anice Ganimé DamásiO - P Secretária, Maria José de Lima - 2 
SecretIria, Arthur Gomes Pinto - 1° Tesoureiro, Luiz Carlos Volpe - Conseiho Fiscal e José Luiz 
Garcia - Conseiho Fiscal, que assinarn no final desta, en cumprimento ao Edital de Convocacão 
expedido pelo scu Presidente, no qual consta o seguinte: EDITALDRCONVOCACAO:No uso 
das minhas atribuiçôes estatutérias flcam convocados os associados referidos no Estatuto Social do 
Lar dos Velhos Obra tJnida a Socjedade São Vicente de Paulo da Sociedade São Vicente de Paulo 
a comparecerern paraa Assenibléia Gera] Extraordinir.ia, a realizar-se as 19:00 horas do dia .02 de 
Fevereiro de 2017, corn a totalidide de seus membros ou 30 (frmnta) minutos após corn qualquer 
némero, na sede do Isv dos Vethos , situada I Avenida Getulio Vargas, 732,Vila Nova Santana, na 
cidade de .Assis, Estadode Sao Paulo, para deliberar sobrea segthnte ordem do dia. 1. RSmrdo't 

/ 

Conselho NacionaldoBmsii Na forma estabelecida pelo Estatuto Social assumiu a presidência dos 
trabaihos a Presidente Maria Inez Esperança Vasconcelos , C CU, Maria Anice Ganime Damasio, 
na função de Secretâria. 0 Presidente agradeceu a presenca de todos e disse quo achava 
desnecesséria a leitura do edital citado, pois o mesmo já era do conhecimento de todos e por este 
motivo estavarn presentes, o que todos concordarain. A secretIria Maria Mice Ganime Darnâsio 
iniciou-se fazendo a leitura do Estatuto Social: 
REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DO tSAR DOS VELKOS OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE 
SAO VICENTE DE PAULO (55W), VINCULADA AO CONSELHO CENTRAL DE ASSIS DA 
SSvP. 

PREAMBULO 

OLAR DOS VELHOS OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO, fundado em 31 
de Agosto de 1959, corn sede e foro nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, no Avenida 
Cetullo Vargas, NO 732, Vila Nova Santana, inscrita no CNPJJMF sob n°.48.354.87210001-84 corn 
Estatuto Social primitivo registrado no Cartório do Registro Civil do Pessoas Juridicas do Comarca 
do Assis sob o no do ordem 276, Livro n° A-02, folhas 01 a 01$ em 05 do Agosto de 1985, 
promove a alteração de seus atos constitutivos, por decisAo do seus associadds, aprovada pela 
Assembléla Geral Extraordinária realizada no dia 02 do Fevereiro de 2.017, regendo-se doravante 
polo presente Estatuto Social, pela Iegislação aplicâvel e polo Regimento Interno, passando a 
vigorar, doravante, nos seguintes termos: 

CAPITIJLO I - DA DENOMINAQAO,NAT UREZA, SEDE,FORO.DURACAO EFINALIDADE 

Artigo 1°. 0 tSAR DOS VELIIOS Obra Unida a Sociedade de São Vicente do Paulo (SSVP), 
doravante denorninado simplesmente LAR DOS VELHOS DE ASSIS é uma associação do direito 
privado, fllantrópica, beneficente, sérn fins lucrativos, do assisténcia social, corn natureza do 
instituiçào de Longo Permanéncla para Idosos (ILPI), do duraçao por tempo indeterrnlnado, corn 
perèonalidade juridica distinta de sëUs membros. . . •• . 

.Artigo 2°. 0 LAR DOS VELHOS DEASSIS por sua origorn, naturezae fbrrnaçao, fol criado no 
solo do SSVP no Brasil, para a prática da caridade crlstã no campo do assisténcia social e da 
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promoçäo hurnana em sentido complernentar as atividados dos Conferénctas Vcentinas e osta 
vinculado estatutariamente ao Conselho Central de Assis da SSVP e ao Conseiho Metropolitano 
de Bauru do SSVP, na forma do Regra do SSVP no Brasil.  

Parágrafo Onico. Caberâ ace Conseihos Particulares e as Coriferências Viceritinas instal2das no 
munccipio de Assis prestarem auxilio ao Lar dos Veihos do Assis no desempenho do sues 
ativ id ades,  sempre qua solicitados. - 

Artigo 3°. 0 Lar dos Veihos de Assis tern por finalidade prestar serviços de relevância social e 
do interesse publico de acoihimento institucional sos idosos em situaçáo do vulnerabilidade e/ou 
Isco social a $ssoal, no area do Assistêncta Social, quando esgotadas todas as possibilidades 
do auto-sustento a convivio corn os familiares, proporcionando-Ihés proteçäo social especial de 
site complexidade, prestando seMços S atendimerito de forma gratuita, universal, continuada, 
pemianente e planejada, visando especificamente: 

I) Monier unidade institucional äom caracteristica domiciliar destinada a acoiher 
pessoas idosas de ambos Os sexos, corn 60 (sessenta) anus ou mais, 

- independentes ou corn diversos graus do depeñdência, quo estejam nas seguintes 
situaçoes: faith de condiçOes dignas pars perrnanecer corn a farnilia, sendo vitirnas 
do atos de violênca e negligência, ern situaçäo de abandono, corn vinculos 
familiares fragiRzados ou rompidos, em cdnfomiidade corn 0 capitulo de 
procedimentos de acolhirnento institucional, inserido no Regimento Interno do 
instltuiçào; - - 

II) Proporcionar sos idosos Thstitucionalizados assistêricia material, moral, intelectual, 
social e espiritual, em condiçóes do hberdade e dignidade, bern como ativdades 

- -- - - 	-- 	- 	culturais e recreativas, visando a presewaçâo do sua saüde fisica e mental; 
III) Propciar arnbiente acoihedor aos idosos institucionalizados na instituiçâo em 

conformidade corn o Estatuto do Idoso e no observaneia das politicas pubhcas de 
assisténcia social e atendimento do saudo, conforme a necessidade do idoso, - 	
visando sernpre a longevidade e o bem-estar doles; - 

IV) Incentivar e promover a participaçâo do farnilia e do comunidade na atenção aos 
idosos institucionahzados, visando em todas as açOes a integraoo social e o 
fortalecimento do viriculo familiar, como formas de sociabilidade, 

V) Ofertar serviços, programas, projetos e beneficios socio-assistencas na 
perspective do autonornia e garantia do direitos dos usuarios, 

VI) Garantir a existéncia de processos participativos dos usuários no busca do 
cumpriniento do efetivdade no execução do seUs seiviços, progamas, projetos 0 

beneficios socioassistenciais 

Paragrafo 1 0  0 Lar dos V&hos de Assis prestara do forms gratuita, continuada e planejada 
'suas açôes assistenciais sos idosos em situaçäo do vulnerabilidade Cu flSCO pessoal ou social, 
utilizando-se do prerrogativa disposta no artigo 35$ SOUS paragrafos, do Lei n° 10 .7 111, do l°de 
otubro do 2003 - Estatuto do Idoso, qua prove a cobrança da participação do idoso no custeio do 
entidade no Ilmite previsto na Id, da aposentadoria ou de outros rendimentos equivalentes no 
mesma proporçäo 

Parégrafo 20  Para atender o custo dos despesas mensais reahzadas em favor dos serviços 
prestados aos idosos, o Lar dos Veihos do Assis aceitara doaçOes espornâneas feitas pelos 
famrhares dos idosos acolhidos 

Paragrafo 30  0 Lar dos Veihos de Assis promovera açöes do trarisparencia no apresentação 
dos pianos do trabaiho, relatorros do atividades e demonstrativos financeros pars coniprovação 
do aplicaçäo do seus recursos integralniente no territ6rio nacional e na manutençâo e 
desenvolvirnento de seus objetivos institucionais.  
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Paragrato 40  Considerando quo o Lar dos Veihos de Assis possui natureza privada, seus 
prograrnas e projetos serâo desenvolvidos sernpre em sintonia corn o seu orçaniento econOmico, 
pnvilegiando o acesso gratuito acs seus prograrnas pelos seus usuanos, guardados as seus 
Umites financeiros, em especial àqueles conferdos pela lei. 

Paragrafo 50  A fim de cumprir sues finalidades, o Lar dos Veihos do Assis Se organizarâ em 
tantas Unidades do Prestação do Serviços (UPS), quantas so fizerem nècessárias, as quais seräo 
disciplinadas par dehberaçao da Diretoria. 

Paragrafo 6 0  Podera a Lar dos Velhos do Assis instituir fibais Para desenvolver outros ramos de 
atividades corn natureza empreendedora, corn o objetivo de angariar receitas para mentor sues 
fihalidades estatutérias e socials, buscando sempre aauto-sustentabilidade. 

Parâgrafb P. Pam a instituigAo de flujais, conforme a paràgrafo 6 0  deveré ease deliberaçäo ser. 
aprovada pela Diretona do Lar dos Veihos do Assis corn a rnaiorua simples, corn base em 
estudos prévios, corn a device comunicação ac, Conselho Central de Assis da SSVP e 
honiologaçao do Conseiho Metropolitano de Bauru da SSVP, depos de consultado 0 

Departamento de Norniatização $ Orientação (DENOR) desse mesmo Conseiho. 

Artigo 40 . No desenvolvimento do sues atividades o Lar dos Veihos do .Assis observaré as 
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, econornicidade e do eficiônca 
E nâa so fare distinçäo algurna quanta a etnia, car, sexo, condção social, credo politico ou 
religioso, gênero, orientação sexual e quaisquer outras formas do discriminaçäo dos idosos 
acoihidos. 

Artigo 50. 0 Lar dos Velbos do Assis adotará urn Regirnento-lntenio quo, aprovado par sua 
Diretoria após a homologaçäo expressa do respectivo Conseiho Central respaldado em parecer 
do Denor competente, disciplinaré a seu funcionamento, a sue organizaçäo, a capacidade 
operaclonal, as procedimentos do acoihimento e do desacolbimento institucional, as criterios e as 
nornas a serem observadas, inclusive quanta a aplicação do Regra da SSVP no Brasil e outros 

• - 	

- 	 assuntos de seu interese. 	 - 	 - 

CAPITULO II - DA ORGANIZACAO E DOS ASSOCIADOS 

Artigo 60. 0 Lar dos Veihos de Assis é organizado e constituido par urn nümero lirnitado de 
associados, denorninados vicenhnos e vicentinas, quo são conh -ades e consocias que 
ngressaram voluntariamente na SSVP no Brasil atraves do urna de sues Conferencias Vicentinas, 
qua estejam na condição do rnernbro da diretoria da propria Obra corn direito a voto, do membro 
da direloria do Conseiho Central respectivo corn direito a voto e do presidente de Coriseiho 
Particular da jurisdiçao da Obra. 

Paragrafo Unico 0 Lar dos Veihos do Assis so regera pelo presente Estatuto Social, pale 
leisIaçào brasiletra aplicavel, polo Regirnento 'nterno e, subsithanarnente, pole Regra do SSVP 
no Brasil, registrada e arquivada no Cartorio de Registro Civil do Pessoas Juridicas da cidade do 
Rio do Janeiro/RJ, poles InstrucOes Normativas, Resalucöes, Portanas, Comuncados, Circulares 
o demas dispositivoè quo regem a SSVP no Brash, emanadas do Conselho Nacional do Brasil cia 
SSVP. 

Artigo 70  São direltos de cada assoclado 

1) 	Participar Jas Assernbleias Gerais ou Extraordinanas, 
II) 	Bar votado pare as encargos eletivos, atendendo as requisitos pre,flStoS 1este 
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II) - Apresentar sugestöes a Diretoria, par escrito, pore o aperteiçoamento operacianal 
do Lar dos Veihos do Assis e apontar qualquer açäo ou ornissäo qua venha ferir 
as noi-nias estatutanas e regimentals; 

IV) A qualquer tempo, par escrito, so desligar a titulo de reriuncia voluntaria 
(demssao); 

V) Votar nas eleiçöes convocadas a deliberar sabre as matérias constantes no artigo 
14 e seus incisos deste Estatuto Social, desde qua esteja no condição de: a 
Membro do Diretoria do Lar dos Veihos de Assis, corn direito a voto; b) Membro 
do Diretoria do Conseiho Central de Assis da SSVP, corn direito a voto; e c) 
Presidents de urn dos Conseihos Pai -ticulares do SSVP qua esteja instalado no 
6r6ade atuçäo do Conselhà Central deAüis di SSVP 

PàrâgrafO 1 0: 0 exercicia dos direitos constantes do 'caput" deste artigo e o cumprimento dos 
deveres pelos associados seräo regidos par este Estatuto Social ë pela Regra da SSVP no Brasil 

Parágrafo 20: Os associados nâo adquirem dreito algurn sabre as bens e direitos do Lar dos 
Veihos do Assis a quatquer tilulo ou pretexto. 

Parágrafo 30  As atribuiçöes dos membros da Diretoria e do Conseiho Fiscal do Lar dos Veihos 
do Assis serão int&rarnente estatutárias, voluntárias e gratuitas, sendo-Ihes vedado 0 

recebimento de qualquer reniuneraçào, gratrficaçao, lucro, bonificaçao ou vantagem, sob 
nenhuma forma ou pretexto, querdireta ou indiretaniente. 

Artigo 80. São deveres do associado: 

I) Curnprir o presente Estatuto Social, a Regimento Interno e a Regra do SSVP no -- 	- 	
- 	or_,;I. 	 - 	 - - LI' 00" 

II) Acatar as decisoes da Diretoria, as orientaçöes do DENOR do Conseiho 
Metropolitano de Bauru do SSVP• e as resoluçOes dos Assembléias; 

III) Zelar pelo decbro, born name e funcionamento do Lar dos Voihos do Assis e do 
SSVP no Brash; 

IV) Prestar, como volunt&io, co!aboração vicentina ao Lar dos Veihos do Assis, 
incumbindo-se dos encargas e oficios quo he forem atrrbuidos sem direito a 
salários, indenizag6es, compensaçOes, beneficios ou quaisquer outras 

r. remuneraçOes do qualguer especie ou natureza, nâo gerando em hipotese alguma 
qualquer vinculo ernpregatIcià entre o Lar dos Veihos do Assis e a associado, 
colaborador ou voluntário; 

V) Cientificar par escritO e do forma fundànientada a Diretoria, eventual conduta ilicita 
de associados, funcionários, prestadores do serviços, voluntérios ou do idosos 
acoihidos. 

Artigo 90 . Debärá de ser associado: 

I) Par falecirnento; 	 - 
II) Porvontade própria, quem assim o desejar, desde qua a faça porescrito; 
Ill) 	Aquele quo, conipiovacamente, em função do sua conduta, tornarse motivo do 

escândalo ou atentar contra as principros estabelecidos no Regra do SSVP no 
Brasil, 

IV) Aquele qua utrlizar-se da institulgio pare fins politicos e/ou pam promoção pessoal, 
V) Quern deixar de cumprir as condrçöes estabelecidas no artigo 8° e seus incisos 

deste Estatuto Social; 
VI) Par abandoo do encargo, aquele qua for eleito ci nomeado pars desempenhar 

suas atrthuicoes durante o mandato do Diretoria ou do Conseiho Fiscal, 
VII) Aquele quo for condenado defirtitivamepte pela Justiça competente par atos que 0 

desabbne. 	- 

stuto Obra Una - nlod Aptd cenEo 	OIJ1OJ. 
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AT 	10 A oxclusâp do associado s darâ por meio do procedimento administrativo, par decisâo 
da Diretoria e referondada em Assemblela Garet convocada para tal fim. 

Parágrafo 1 0. Objetivando facultar-Iho ample defesa o associado poderá, sucessivamonte e na 
ordém indicada, no prazo do 15 (qfflnzo) dias: 

I) Solicitar uma nova Assembféia Garet para apreciar seu recurso do roconsideraçáo, por 
escrito e fundamentado; 

H) Caso mantida a de&säo, recorrer ao Comité de Reconciliação do Conseiho Nacional 
do Brasil da SSVP; 

III) Sendo mantida, ainda, a decisäo recorrer ao Presidents do Consehlio Gera] 
Internacional da SSVP. 

Paragrafo 20 . Igual procedimento sera adotado no caso do o Lar dos Veihos de Assis por sue 
Diretora, qua desejar apresenlar possiveis recursos da decisäo do Assembléia Geral. 

Artigo 11. Excluldo do tsr dos Veihos de Assis par qualquer qua seja 0 motivo, Cu dele 
retirando-se, 0 associado não terá direito a qualquer indenizaçâo, compensaçâo Qu remuneração 
do qualquer espécie ou natureza pelos serviços prestados nests condiçâo do assdciado, nos 
temios do inciso II do artigo 36 deste Estatuto Social. 

Artigo 12. Os associados não respondem solidária ou subsidiariamente pelos encargos e 
obrigaçoes do Lar dos Veihos de Assis 

Paragrafo Unico. Os associados qua são men -ibros da Diretoria respondem dirotaminte a ssv 
no Brasil e perante terceiros prejudicados, desde quo tenha ocorndo dab ou culpa grave no 
desempenho de suas funçoes. 

CAPITULO Ill — DO MODO DE CONSTITUICAO E FUNCIONAMENTO 

Artigo 13. 0 Lár dos Veihos do Assis é constituido dos seguintes órgMos: 

I) 	Assernbléia Geral, coma órgão deliberativo; 
II) 	Diretoria, como orgão administrativo, 
III) 	Conselho Fiscal, como órgão fiscalizador. 

Artigo 14. A Assembléha Gera] e constitulda pelo nümero limitado de associados, privativamente 
atraves dos associados corn dreito a voto, na forma do artigo 7 0 , inciso V, deste Estatuto Social, 
possth as seguintes competências, de niodo soberano: 

I) Eleger o administrador e o Conseiho Fiscal, entendendo-se por adniinistrador o 
Presidente, 

II) Aprovar a refornia do Estatuto Social, submetendo a decisäo a manifestaçäo oricial 
do Conseiho Metropabtano do Baum da SSVP, 

II) 	Destituir o Presidents, ou quaisquer outros membros da Diretoria, 
IV) 	Destituir quafquer urn dos membros do Conselbo Fiscal 
V) 	Decidir, em grau do recurso, o pedido do exclusao de assocfada, 
VI) 	Decithr sobre a extinção do Lar dos Veihos do Assis, quando impossivel a 

continuidade de suas atividades, 
VII) 	Apreciar, discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto do interesse do Lar dos 

Veihos do Assis, pare o qual for convocada a Assemblea Geral, 
VIII) Apos 0 devido parecer do Conseiho Fiscal, apreciar e debberar sobre 0 Balanço 

Patrimonial Anual, o Demonstratwo dos Resultados do Exerctcio 0 suas Notes 
Expbcativas 
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Artigo 15. A Assembleja Geral Ordinária convocada polo presidents do diretoria realizar-se-é 
anualmente no prazo previsto no art. 17 pare Os efeitos do iriciso VIII do artigo 14 deste Estatuto 
Social. 

Artigo 16. A Assemblela Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando convocada: 

I) Palo Diretorla do Lar dos Velhos de Assisi 
II) Polo Conseiho Fiscal do Lar dos Velhos do Assis; 
III) For requerimento de no minirno 1/5 (urn quinto) dos associados corn direito a voto; 
IV) Palo Conselho Central do Assis da SSVP; 
V) ReID Consolho Metropolitano do Bauru do SSVP; 
VI) Polo Consolho Nacional do Brasil do SSVP. 

Artigo 17. A convocaçäo da Athsernbléia Geral seth fate per meio de edital, contendo data, 
horário, local e pauta, afixado no sede do Lar dos Veihos de Assis, e/ou enviado por outros 
rneios convenientes a todos associados qua a compUem conforme art. 6 0  deste Estatuto: 

I) Be regra geral corn antecedência de 08 (alto) dias; 
II) Ou corn antecedéncia de 30 (trinta) dias, pare a hipótee de convocação de 

eleiçdes. 

Paragrafo 1 0 . Será instalada, em primeira convocaçäo, corn a totalidade dos associados corn 
dwelto a voto, au ern 30 (trinta) minutos apos, corn a presença de qualquer numero destes 

Paragrafo 20 . Sara presidida Palo Presidents do Diretoria e, ern sues ausências au irnpedimentos, 
pelos seus substitutos legals e, no falta destes, par assoclado designado p01 seus integrantes 

Paragrafo 30. Nos casos de destituiçäo do Diretoria ou do Conselho Fiscal, ou qualquer de seus 
membros, bern conio refomia estatutana, e exlgido a voto concorde de 2/3 (dois tercos) dos 
associados corn direlto a voto presentes a Assernblea Geral convocada especial monte para ease 
tim, nO podendo eia deliberar, em primeira convocaçäo, sern a maioria absolute dos associados 
corn throb a voto presentes, ou corn menos de 1/3 (urn terco) nas convocaçOes seguintes. 

-Paragrafo 4 0 . Somente se deliberaré sobre os assuntos especIficos pars as quais tenham sido 
convocadas. 

Paragrafo 50  As atas serão lavradas e aprovadas ao seu tormino e assnadas polo Presidents do 
Assemblefa Geral e pelo Secretario, sendo qua Os demais assoclados e visitantes presentes 
deverâo Assinar a Usta de presença. 

Artigo 18 0 Lar dos Velhos do Assis sera administrado par uma Diretona constituida Palo 
Presidents e, no rnnIrno, por 1 (urn) Vice-Preidente, 1 (urn) Secretarlo, 1 (urn) Tesoursiro 

Parágrato 10.  0 Presidents so Vice-Presidente deverao ser associados (confrades ou consóoias) 
corn, no minimo de 02 (dos) anos do ativ!dade vicentina ininterrupta.  

Paragrafo 2° Caso não as encentrem assoejados (confrades OR coneacias) thsponrves pam 
assurnirem tais encargos a atnbwçOes, corn anuêricia previa e aprecaçäo do curriculos Palo 
Conselha Metropohtano de Bauru do SSVP, poderäo fazer parts do Dlretorra pessoas atuantes em 
pastorals do comunldade catoilca do cldade Assis qua possuam Irgaçao estreita corn o Lar dos 
Veihos do Assis desde quo conhecedoras 0 comprornetidas corn a Regra da SSVP e qua 
respeitem as trad'çöes 0 05 flflclpIOS da SSVP Sendo quo as membros do Diretorra nessas 
condiçoes no terao direito de voto, nas Asserrbleias Gerais.  

Paragrafo 30  A Diretoria cumpnrâ mandato do 02 (dois) anos, salvo inferruppRo por quaquer 
motvo, sendo adrnflda apenas urna reeleçäo consecutiva do Presidents, vedada a sua 

- 	
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partcipaçäo como vice-presidente, secretàriaou tesoureiro na gestäo irnediatamente subsequente 
asua. 

Paragrafo 40. ImØoitará em abandono do oncargo a falta injusfificada do membros da Diretoria a 
03 (ties) reuniöes consecutivas ou a 0 (seis) intercaladas so longo do respectivo nandato. 

Parâgrafo 50. 0 membro da Diretoria qua for afastado par auséricia prolorigada ou par exclusão 
näo poderA ser eleito nem designado pars a Diretoria do mandato subsequente. 

Parégrafo 60. 0 Presidents do Lar dos Veihos de Assis e Os demais membros da Diretoria qua 
forern asociados (confrades e consócias) nâo estäo dispensados do sins obrigaçoes junto as 
respectivas Conferéncias Vicentinas des quals fazem parts. 

Paragrafo 70. 0 Presidents eleito norneará as demais mernbros de sua Diretoria, definindo quais 
doles terão direito a voto, rnas em nrpero sempre inferior ao riümero dos membros do diretoria do 
respectivo Canselho Central corn direito a voto e limitado ao nümero máximo do 4 votantes pars a 
diretoria da Obra Unida. 

Paragrafo 80 . Os membros da Diretoria san substituiveis em qualquer tempo, a critérlo do 
Presidents, e seus respectivos mandatos terminam corn o do Presidents quo os norneou. 

Artigo 19. Compete a Diretoria, dentre seus direitos e deveres 

I) Curnpr e fazer curnprir rigorosamente 0 Estatuto Social, o Reginiento Inferno a as 
deliberag6es da Assembléia Geral e do própria Diretoria; 

II) Elaborar em conjunto corn a Equips Técnica Iriterdiscipliriar do Lar dos Veihos de 

- 	 Assis o Piano de Trabaiho do ano seguinte 0 executâ-10, de forma a cumprir corn 
as objetivos estatutàrios da hstituiçao; 

iii) 	Eiaborar em conjunto corn a Equipe Técnica Interdisciplinar do Lar dos Veihos de 
Assis o RelatOrio Anual do AtMdades lnstitucionais, ate o dia 31 de.março de cada 
ano; 

IV) Apreciaro Balanço Patrimonial Anual, o Demonstrativo dos Rosultados do Exercicio 
o as Notes Explicativas, referentes ao exerc!ce anterior e encaminha-los Para a 
aprecação do Conseiho Fiscal ate o dla 28 do fevereiro de coda ano a apresentar a 
Assembleja Geral ate 30 do abril acompanhados espociaimente dos extratos 
bancarios des contas de movimento e aplicaçoes financeiras a tambem o Reiatorio 
do Inventário dos bens patrimoniais; 

V) Relacionar-se corn instituig6es publicas e privadas para rnutua colaboraçao em 
atMdades do interesse cornurn qua Severn a qualidade do Vida dos idosos 
acorhidos; 

VI) Encarninhar antecipadamente pare ciência do Conseiho Central do Assis da SSVP 
o aprovaçäo do Conseiho Metroporitano de Bauru do SSVP, as campanhas qua 
objetivem angariar fundos financeiros 

VII) Obter autorizaço preva e exprossa do Conseiho Motropohtano do Bauru do SSVP 
pare colobrar parcerlas corn 0 Poder Pubbco (Uniao, Estado e Municipio) cu corn 
orgos 0 autarqwas publicas, por men de termos do colboraçao eJou terrnos de 
fomento ou coniratos de quaiquer nalureza, desde quo haja consonância corn as 
finalidados estatutanas do Lar dos Veihos do Assis, 

VIII) Acorripanhar o cumprirnento do objeto e 0 alcance dos resultados dos agöos 
planojadas nos Pianos de Trabaiho, no âmbito dos rslaçães juridicas do parceria 
corn o Poder Pubhco (Uniao, Estado a Municipic), 

IX) Apreciar 0 decithr, quando necessarlo, sobre a utdizaçäo dos fundos e recervas 
financeiras disponives, 

X) Determinar a execuçáo do consuuçães e refocmas de bens im6veis, quo näo 
comprometarn sua poscão socioeconOmica, Corp prevo conhacimento 0 

- 	
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etcopolitano do Baum da SSVP, exceto as quo são 
ía evitar prejuIzos so Lar dos Veihos de Assis Tais 
oderao set executadas do irnetflato corn posterior 
'antral de Assis da SSVP e ao Conseiho Metropolitano 

iatérias relacionadas a sua administraçao, observando-
I a  Regularnerito da SSVP no Brash; 
ii de Asis da SSVP n encnminhmpntn An flnnhn 

permuta legado e outros), ahenaçào ou constituiçäo de onus sobre seus bens 
iOvS, iñtruindb-o corn abOpiá da ate d Reuñió da Diretoria qua deliberou 
sabre o assunto, juntamente corn 03 (trés) avaliaçôes previas do imobiliarias 
idOneas $ existentes na região. 0 referido pedido setá previamente analisado pelo 
DENOR do Conselbo Metropofltano de Bauru da SSVP, sob pena de 

- 

	

	 responsabilizaçao civil dos membros da Diretoria, sern prejuizo de abedura de 
processo interno do destituiçâo; 

XIII) Elaborar elou alterar 0 Regirnento Interno, encaminhando-o so Conseiho 
Metropolitano de Baum da SSVP pal -a homoIogaço, corn previo parecer do 
DENOR desse niesmo Conseiho; 

XIV) Zelar polo patrirnônio do Lar dos Veihos de Assis e tomar providAncias quando do 
conhecimento do qua o patrirnônio do mesma não esteja sendo bern administrado, 

XV) Contratar empresa ou profissional corn habilitaçäo legal junto so Conseiho Regional 
S Coñtabilidade, pare assessoria, cumprimento des obrigaçoes legais e execuçäo 
dos serviços contébeis, departamento do pessoal e serviços corr&atos; 

XVI) Exigir da empress ou do profissional liberal referido no inciso anterior os Balancetes 
Morsels e a Balança Patrimonial Anual, o Demonstrativo de Resultados do 
Exercicio e Notes Exphcativas, no final de cada exercicio civil, devendo ser 
pubicado ate o dia 31 de maio, de acordo corn as exigéncias legais; 

XVII) A exigéncia do inciso XVI deste arftgo também Se aplicará quarido o término do 
mandato näo coincidir corn o do ano civil ou por quaquer motivo for interrompido, 
corn exceçào do publicagão; 

XVIII) Nos casos em qua o terniino do mandato não coincidir corn o do ano civil ou por 
qualquer mobvo for inteffompida a obrigaçao prevista no incso XVI deste artigo, 
devera sercuniprida no prazo de ate 45 (quarenta e cinco) dies do seu termino, 

XIX) Subrneter as contas do Lar dos Veihos de Assis ao exarne do Conseiho Fiscal, 
para realizaçao de parecer, observando-se Os principios fundamentals de 
cantabilidade e as normas brasileiras de contabidade; 

XX) Apresentar nas sues reuniôes ordinarias a relatorio financeiro do mAs anterior 
elaborado pale Tesourana abrangendo no m(nirno a demonstrativo des recertas e 
des despesas, a poslçäo dos saldos S Caixa e Bancos, a posiço dos 
compromissos Irnanceiros e des contingéncias incorndos, bern assim a 
demo'istraçao das contr'buiçöes inanceiras deidas a pagas ate ones, 

XXI) Buscar soluçoes para Os casos ornissos nests Estatuto Social 

Artigo 20 A Diretoria do Lar dos Viahos cRc Assis, reurir-sea odnarIarnepte jGI3 menUs 01 
(urna) vez por rnês, em local, dia e hora determinados pelo Presidents e, extraordinariamente, 
quando se fizer necessário, corn designaço prévia da matéria a set tratada. 

Artigo 21 A Diretoria do Lar dos V&hos de Assis e seu Conselho Fiscal reconheceni & acatam 
a Regra da SSVP no Brasil, bern coma as deliberaçöes e detemiinaçOes dos respectivos 
Conselhos Central, Metr000litano e Nacional do Brasil do SSVP 

Artigo 22 São atrburçoes do Pros dante 
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I) Represenar 4Ctflô' 3Velhos de Assis ativa e passivamente, judicial e 
extrajudcialmente parents Os orgäos publicos e privados, inclusive perante 0 Poder 
Judiciarlo, inclusive na constituiçao do procuradores e/ou prepostos; 

II) Convocar e presidir reuniöes ordinérias e extraordinárias do Diretoria e as 
Assembléjas Gerais; 

III) Dirigir e orientar as atividades do Lar dos Veihos de Assis; 
IV) Coordenar as atividades dos demais membros do Diretoria; 
V) Zelar polo born funcionamei -ito da instituiç6o 1  reahzando atos de gestäo, 

observando sempre as finalidades estatutárias, acompanhando Os serviços 
estrategrcos do !iderança administrative, operacional e tecnica, 

VI) Em eventuais dificuldades na tomada de decisoes administrativas, buscar quando 
necesséria a opinjäo do Conselho Fiscal e a opiniäo do profissionais 
especializados, a firn de obter respaldo técnico e segurança na gestão; 

VII) Abrir e movimentar contas bancárias em instituiçôes financeiras, assinar cheques 
e/ou outros documentos de natureza econômica, sempre em conjunto corn o 1' 
Tesoureiro; 

VU!) Adniitir e demitir empregados, respeitando a legislaçáo trabaihista e as convençdes 
• 	 coletivas de code categoria profissional; 

IX) Cumprir e fazer cumprir a presents Estatuto Social, o Regimento Interno e a Regra 
da SSVP no Brasil; 

X) Cumprir e fazer cumprir a legislag5o constitucional e-infraconstitucional, além das 
- resoluçoes e normas inerentes aDs argãos p6blicos fiscalizadores do prestaçäo de 
serviços da Assisténcia Social; 

XI) Paftoipar des reuniOes, quando convocado, pelos órgâos fiscalizadores la 
prestaçâo do serviços da Assisténcia Social; 

xli) Cooperar pare qua haja sempre transparência no gestão do (nome abreviado), em 
especial no cumprimento de soiicitaçOes do Conseiho Fiscal do entidade; 

xlii) Promover em conjunto corn a Administração 0 a Equipe Tecnica Interdisciplinar, 
reunioes e eventos voltados aos funcionarios e voluntarios, a tim do maiMer o 
ambiente do trabaiho coeso 0 unido; 

XIV) Motivar a incentivar todos os membros da Diretoria a participar das reuniOes 
ordinarias a extraordinarias, campanhas, festividades e eventos am geral, 

• 	 progarnados pole instituiçao; 
XV) Mentor born relaconamento institucional corn a Ministerro Publico, no pessoa do 

Prornotor do Justiça dos Direitos Humanos, 
XVI) Tomaras providências pare atendimento do estabelecido no inciso XVI do artigo 19 

deste Estatuto Social; 
XVII) Buscar sempre solucionar os casos omissos qua the forem submetidos a exams Cu 

qua chegarem aD seu conhecimento, 
XVIII) Participar das reunlöes ordinaries e extreordinarias convocadas polo Conseiho 

Central de Assis da SSVP e/ou palo DENOR do Conselho Metropolitano de Bauru 
da SSVP, prestando contas de suas atividades e cumpnndo as determinaçOes qua 
[he são conferidas; 

XIX) Fdomear e substituir qualquer membro da Diretoria, 
XX) Nomear a-dvogados corn podeies do dausu'a 'ad juwc'a para a deresa dos 

interesses do Let dos Ve!hos de Assis, 
)C(I) Submeter previamente Os contratos, convénios, termos de parceria, ternios do 

coiaboraçäo, termos do fornento e minutes, a assessorra juridica, 
XXIJ) Prestar, do modo geral, sua colaboração Institucional e volunt6ria ao Lar dos 

Veihos de Assis 
Artigo 23 SAO atribuiçOes do Vice-Presidente 

I) 	Substtuir o Presidente am sues auséncias ou impedmentos temporaries, 
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II) Participar das reuniöes ordinárias, extraordinarias, assembIéas e eventos em geral, 
programados pals uistituição e Conseihos, 

III) Assumir o mandato, em case do vacância, e convocar as eleiçöes no prazo do 90 
(noventa) dies, nos termos do artigo SI, parãgrafo 10  deste Estatuto Social; 

IV) Prestar, de macjo geral, sue co!aboraçäo institucional ac, Presidents e ao Lar dos 
Velhos do Assis. 

Paragrafo (nico. Havendo mais de urn Vice-Presidente são sues atribuiçOes, observada a 
respective ordern do precedéncia, cooperar corn o Presidents, dirigir comssöes especificas e 
substituir o Presidente a a 10  Vice-Presidente nas suas ausôncias e impedimontos. 

-Arttgo- 24; São atribuiçoos do 1 0  Secretário: 

!) Secretiriar as reunlöes da Diretoria 	e as Assemb!éias 	Corals elaborando as 
respectivas atas; 

II) Lór a ata da reuniao anterior, fazendo as observaçoes necessàrias, qua deverão 
constar na ate seguinte, divulgar e acompanhar todas as noticias das atividades 
envolvendo o Lar dos Veihos di Assis; 

III) Responsabilizar-se pelo manuseio o conservagão dos livros do atas e outras 
anotaçoes e docurnentos relaciqnados as sues atribuiçOes estatutárias, durante o 
mandato; 

IV) AD final do mandato, responsabilizar-so pela entrega a adrninistraçáo, do todos Os 

Iivros do atas a demais documontaçoes pertencontes a instituiçao; 
V) Participar das reunioes ordinérias, extraordinárias, assembléias e eventos em geral, 

programados pela instituição 0 Conselhos; 
VI) Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao Presidente e so Lar dos 

Veihos de Assis, 
VII) Assumir a mandato do Presidente, em caso de vacanciá e na falta de Vice- 

Presidentos, nos ternios do artigo 31, paragrafo 10  deste Estatuto Social 

Artigo 25. São atribuiçaes do 2 0  Secretário: 

I) Substituir o 10  Secretario em sues auséncias ou impedimentos ternpprarios e 
prestar a sue colaboração na organização dos serviços da Secretaria, 

II) Participar des reunios ordirtérias, extraordinárias, assemblélas e eventos em geral 
prograrnados peta instituição e Conselhos; 

III) Em caso de vacãnca, assumir o encargo de 10  Secretario, podendo nele 
permanecer ate o fim do rnandato ou ate qua seja nomeado urn novo pelo 
Presidente, 

IV) Prestar, de niodo geral sua colaboraçáo institucional so Presidente e so Lar dos 
Vethos do Assus 

Artigo 26 São atribuiçöes do 10  Tesoureiro 

I) Arrecadar a anotar em hvro do caixa as contnbuiçoes, rendas do quaiquer tipo, 
auxiIios e donativos em dinheiro ou espécie, mantendo ern dia a escrituraçao 
totalmerde comprovada Kavendafuncionarios pam tat fin' sera sua função orienta-
os coma executar tais procedirnentos, 
pager as contas corn o vsto do Gerente o do Presidente, 
Assinar cheques e/ou outros documentos do natureza econômica, sempre em 
conjunto corn a Presidente, 
Apresentar em todas as Reur'iOes da Diretoria o Pelatorio Financeiro do mês 
anterior, ou sempre qua for solicitado pelos orgãos do Lar dos Veihos de Assis, 
pelo Cons&ho Central do Ass!s da SSVP ou polo Conselho Metropolitano do Baum 
da SSVP, 
Providenciar, em tempo habrl, recebImentos do juros  dividenoos e ouros 
rendrmentos; 	 - 	 - -- 	- 	- 
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VI) Responsabilizarse pole analise e conferôncia do documeritos firianceiros e 
numeranos, 

VII) Apresentar so Conselho Fiscal, sempre qua solicitado, o balancete devidamente 
assinado por empress do contabthdade ou profissional habilitado, juntamente corn 
as Iivras contâb&s e auxiliares, e documentaçao correlate; 

VIII) Provjdenciar no tómujno do mandato cia Diretoria, corn antecedéncia do 30 (trinta) 
dies, as seguintes certidöes em name do Certidao Negative de Débitos relativos 
As ContribuiçOes Previdenciárias, Certidão Conjunta de Débitos relativos aos 
Tributos Federajs ø a Divide Ativa da Uniäo, Certificado do Regularidade do FISTS, 
Certidão Negative do Débftos relativos aos Tributos Municipais, Certido Negative 
do Fazenda Estadual, Cerudão Negativa do Protestos do Titulos, Certidão de 
Distnbuiçäo de feitos civeis junta a Justiga Estadual, Certidäo do distribuiçáo de 
fertos junta a Justiça Federal, Certidâo Negative de Debitos Trabaihistas, bern como 
o Alvarâ da Vigilância Sanitária e o Certificado de Entidade Beneficente de 
Assisténcia Social (CEBAS) atualizado (caso possua). No niesmo prazo edna 
assrnalado devera ser apresentado a cornpetente Balance Financeiro corn a 
respective Prestaçao de Contas do natureza financeira; 

IX) Depositor em estabelech-nento bancário, em nome do I_ar dos Vethos do Assis 
todas as irnpos -tências financeiras recebidas; 

X) Entregar 0 Mapa Financeiro Mensal, instftuido polo Conselin t4acional do Brash, 
bern como recoiher ao Conselho Central de Assis do SSVP a contribuição da 
duocentesima e mela, equivalents a 2,5% (dois a meio por cento) de sue 
arrecadação brute, excluldas apenas as subvençöes oficials; 

XI) Mentor em caixa, Se necessérho e por conveniência, pare as despesas de pequeno 
valor, a import8nela de ate 02 (dois) safários minimos, do qua] prestara conta a 
Diretoria, mensalmente, 

XV) 	Participar des reunloes ordinérias, extraordinârias, assembléias e eventos em geral, 
programados pete irI e Conselhos; 

XIII) Prestar, de modo geral, sua colaboraçao institucional so Presidents e aD Lar dos 
Veihos do Assis, 

XIV) Assumir o rnandato do Presidents, em caso de vacância e na falta 
simultânea dos Vice-Presidentes e Secretarios, nos termos do artigo 31, 
paragrafo 10  cleats ,  Estatuto Social 

Artigo 27 Säo atribuiçbes do 2 0  Tesourewo 

I) 
II) 

III) 

IV) 

I) Corn o auxiho de funcionar:o da adniinistraçào e/ou de outros associados, realizar o 
levantamento de todos os bens patrrmonais do Lar dos Velhos do Ass1s e mariter 
esse controls sempre atualizado, 

II) Assessorar e ernitr pareceres a Dwetorla, sobre os bens patrirnorna's do I_ar dos 
Veihos tie Assis, 

III) Acompanhar e fiscalizar as construçoes, adequaçôes e refornias cia instltuiqãQ, 
sempre assessorado pelo ergenheiro ou arqtAteto responsavel fecnico, 
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Substituir a 1 0  Tesouroiro em sues ausênoias ou impedinientos ternporários; 
Assumir a mandate do 1 0  Tesoureiro em caso do vacância, poderido nob 
pemlanecer ate a fim do mandato ou ate qua seja nomeado urn novo 10  Tesoureiro; 
Participar des reuniöes ordinérias, extraordinárias, assembtOias e eventas em geral, 
programados pals instituiçao e Consef has, 
Prestar, de modo geral, aria colaboraçäo institucional so Presidents e so I_ar dos 
Veihos de Assis 

Artigo 28 São atriburçoes do Crekr do Patrlm6nio, quando houvei 
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IV) Cobrar dos responsâveis a conservaçäo, as devidas manutençoes e a uso correto 
dos bens patrimoniais do Lar dos Veihos de Assis; 

V) Participardas reunjoes ordinárias, extraordinárias, assembleias e eventos em geral, 
programados pela instituiçäo o Conseihos; 

VI) Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional so Presiderite e ao Lar dos 
Velhos de Assis. 

Artigo 29. 0 Presidents, os deniais membros do Diretoria C Os membros titulares e supientes do 
Conselho Fiscal firrnarao, antes do posse, junto ao Canseiho Central do Assis do SSVP e ao 
Conseiho Metropolitano de Baum da SSVP o 'Terrno de Compromisso", quo prevé 0 respeito, 
ufnprirnentO é a obrigaçao de se fazer cumprir a Regra do SSVP no Brasil e o presente Estatuto 

Social, especialniente no tocante so resguardo dos seus bens, ao atendimento zeloso da parte 
administrative 0 so recothirnento obrigatOrio da contrthuiçáo financeira regulamentar estabelecida 
no incisa X do artigo 26 e artigo 45 !.deste Estatuto Social. 

Paragrafo Unico. Os encargos da Diretoria e do Conseiho Fiscal deveni ser consicierados uma 
responsabilidade, nâo uma honraria. 

CAPITULO IV— DAS ELEICOES 

Artigo 30. 0 Presidents e os mernbros titulares e suplentes do Conseiho Fiscal serao eleitos em 
escrutinio secreto, pelos votos do maioria simples dos associados integrantes da Assembléia 
Gerai quo possuern direito a voto, confotme dispOe a indso V do artigo 70  e inciso I do artigo 14, 
obseivando-se: 

Os associados interessados a concorrer 80 encargo do Presidente ou do mernbro 
do Conseiho Fiscal devero ter ativdade vicentina ativa e ininterrupta de no 
mrnimo 02 (dois) anos em Conferôncia Vicentina; caso este Ultimo requisito não 
possa 5Cr cumprido, abre-se a exceção contida no pargrafo 2 0  do artigo 18 Costs 
estatuto; 

II) 
	

E vedada a candidatura cumulada e simultãnea aos dole encargos; 
o brnite do idade pare ser eleito Presidents ou nomeado Vice-Presidente do Lar 
dos Veihos de Assis & de 81 (oltenta e urn) anos ate a data da eleiçâo ou do 
eta S nomeação do associado, sendo este requisto disposto no artigo 35, inciso 
III, alineas "a" e 'b" da Regra S SSVP no Brasil; 

lv: 	A abertura do Procedimento Eleitoral acontecerá no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias quo antecederein 0 término do mandato vigente, devendo 0 Lar dos Veihos 
de Assis emitir, no ocasiäo a EdZtaFdeAbertura do Procedimento Eleitoral; 

V)  o Edital do Abertura do Procethrnento Eleitoral devera ser fixado em lugar visivel 
das respectivas sedes do Lar dos Veihos de Assis do Conseiho Central do 
Asss do SSVP, bern coma devera set amplamente divulgado nas reuniöes e 
eventos do SSVP naèmbito do cidade de Msis; 

VI 
	

A Secretaria do Lar dos Veihos S Assis recebera a inscriçäo dos candidatos ao 
encargo do Presidents e de rnembro do Conseiho Fiscal, ate 0 prazo maxima do 
30 (tnr,ta) das cantados da abertura do Procedrnento Eietorn 

VII) Os candidatos ao encargo de Presidents e de membro do Conseho Fiscal 
deveräo no ato da inscrig5o apresentar curriculo vicentino e profissional, 
constando escofaridade, expenência e praticas admirnstrativas em qualcuer area, 
name da empress, associaçäo assisten&al, Obra Urtida ou Conseiho e periodo 
qua exerceu suas habilidades admnistrativas, 

VIII) A Secretaria do Lar dos Velhos S Assis, do imediato, assim que receber as 
inscriçoes dos candidatos de'era repassar toda a documentaçao curricular ao 
Conselhó Central de As&s da SVPara apreciacäo e afrovação do carididatura; 
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XI) 	 . 
A ecretarta 00 tsr dos veinos ae AssEs, de imedlato, assim quo receber as 
inscriçöes dos candidatos aprth'àdas pelo Conseiho Central de Assis do SSVP 
deverá repassar toda essa documentaçao curricular ao coordenador do DENOR 
do CdhselhoMetropolitanO de Bàuru; qua anaHsärá corn poder de veto todas as 
candidaturas so encargo de Presidents e de membra do Conselho Fiscal do Lar 
dos VeIhos do Assis; 
Os candidatos so encargo de Presidente e de- rneinbro do Conseiho Fiscal so 
submeterao a entrevista pessoal, tendo o DENOR o prazo rnaximo do 30 (trinta) 
dias pars eniltir o parecer so Conselho Metropolitano de Baum da SSVP. Na 
hipótese do candidato no desejar ser entrevistado, isto será considerado corno 
desistencia tácita a sua candidatura; 
A Secretaria do tsr dos Voihos do Assis após receber as names do no rnfnimo 
02 (dois) candFdatos ao encargo de Presidents e 06 (seis) candidatos so encargo 
de membro do Conselho Fiscal, corn todas as respectivas candidaturas aprovadas 
polo DENOR, elaborará o Edital de Convocaçao pare as Eleiçdes; 
o EditS de Convoaçao pare as Eleiçoes, corn antecedéncia minima do 30 (tririta) 
dias antes da data das E1&ç6es será afixado nas respectivas sedes do Lar dos 
Velhos de Assis e d6 Conseiho Central do Assis cia SSVP, e enviado par outros 
meios de comunicaçao a todos as associados qua compöem a Assembleia Geral, 
contendo data, horário, local, pauta e names dos candidatos; 
As eleiçoes deverâo 000rrer no rninimo 90 (rioventa) dias antes do término dos 
mandatos, serido qua as apuraçôes deverao ocorrer no mesmo dia das eleigoes; 
No periodo do 30 (trinta) dies quo antecedem a data dos eleiçOes, as associados 
são convidados a reciter a oragâo própria eQ Divino Espirito Santo em favor 
daqueles qua tenham direito a voto a pelos qua concorrem aos encargos; 
o voto é personalissimo e unitário, ainda qua o associado votanteexerga mais de 
urn encargó diretivo em oufras unidades vicentinas instaladas no area do 
Conselho Central de Assis da SSVP; 
Cede associado votante tare direito de votar no associado candidato de sue 
preferência,votando em hum (1) candidato apresidente e em trés (3) candidatos 
so Conselho Fiscal, sendo adrnitido a veto par correspondéncia, par mejo do 
envelope lacrado e chegue as niäos do Comssão Eleitoral antes do encerramento 
do votaçáo; 
As apuraçoeS flcarao sob a responsabilidade da Cornissao Efeitoral composta do 
polo ruenos 03 (trés) associados quo não possuem direito a voto, nomeados polo 
Presidents en exercicio; 
Em caso de ernpate sofa eleito Presfdente quern tiver mats tempo do ativdade 
vicentna ininterrupta na SS'/P ro Brwsff Como assocado e ncrnbro de urna do 
sues Conferôncas Vcentinas; e persistindo o empate, seré eleito 0 rnais idoso; 
As eleiçöes a as apuraçOes deverão constar de ate, assim como as names dos 
associados votantes sendo qua no prazo maxima de 05 (cinco) dias a copla 
dessa ata e demas documentaçoes deverao ser enviacas palo Presidents em 
exercicro do Lar dos Velhos de Assis so Conseiho Central do Assis do SSVP & 
simultaneamente ao Conselho Metropobtano  do Bauru da SSVP para quo este 
*irno eprecie e hpmoto2Lte as . eteiçães; 

XXII) 	Não haverido nianifestaeäo par patio do Ccinselho Central de Pgsis da SS\iP e Co 

Conseiho Metiopoirtano do Baum da SSVP no prazo do 15 (qu'nz&) dias, 

Pina 1.3 de 21- Estatuto Obra Unida —niod Aprodo Reunio CNB O1/101i 	 - 

IA) 	A aprovaçao reterda no inciso VIII deste artigo deverã ser formalizada polo 
Conseiho Central do Assis do SSVP,sendo que as documentos do inscriçäo 
devon, ser encaminhados a Secretaria do Lar dos Veihos do Assis, no prazo 
maxima do 15 (quinze) dies, a contar do recebimento do inscriçao; 

X) Casa a Conselho Central do Assis do SSVP decide pale desaprovaçao de alguma 
candidatura, deve fazô-la corn fundarnentaçáo, baseando-se no vigente Estatuto 
Social do Lar dos Velhos do Assis; 

XII) 

XIII) 

XIV) 

Xvj 

XVI) 

XVII) 

XVIII) 

XIX) 

XX) 

XXD 
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contados do recebimento do ata $ demais docurnentaçaes, ter-se-6 corpo 
homologada tacitarnente as eleiçOes, 

XXIII) 0 Conselho Central do Assis do SSVP tambem pode recusar, 
fundamentadamente, a homologação das eleiçoes, determinando a realizaçao do 
novas, no prazo de 90 (noventa) dias, nos mesmos temios deste Estatuto Social; 

MV) ApOacomunicaçao por escrito do ato quo anulou as eleiçoes, haverà nocessidade 
do abertura do novo Procedimento Eleitoral, ficando a criteria do DENOR o 
aproveftamento do documentos curriculares do candidatos quo porventura so 
inscreverom novamente; 

XXV) 0 Presidents recém-eleito tore o prazo do 15 (quinze) dies a contar da data das 
eI&ços, parô ndmeaos dernais membros desüa Ditetdda; 

XXVI) No prazo minimo de 30 (trinta) dias antes cia posse, o Presidente recém-eleito ou 
reeloito, em conjunto cdiii os dernais niembros do sua Diretoria e do Coriseiho 
Fiscal, deverâ realizer Os atos de transiçäo corn a Diretoria em exerciclo do Lar 
dos Velbos de Assis , Para fins do conhecimento cia situaçâo administrative, 
operadonal e financeira dessa Obra Linda; 

XXVII) 0 Presidente, os menibros do fliretoria e o Conseiho Fiscal tomarão posse em 
Reuniao Ordinana ou Extraordinaria do Obra Unida por ato do Presidente ou 
Representante do Conseiho Central do Assis cia SSVP; 

XXVIII) A posse do Presidents e dos membros do Diretoria e do Conseiho Fiscal poderé 
ser fefta em solenidade prápria, entretanto, somente entrarão em exercfcio no 
primeiro dia uniediatamonte posterior so término da gestão anterior, salvo nos 
casos do unterrupçâo por qualquer motivo; 

XXIX) A rigor, empregados do Lar dos Veihos de Assis, embora possarn ser 
associados (vicentunos proclamados e compromissados), näo podem ser eleitos 
nem nomeados pars encargos do Diretoria edo Conseiho Fiscal, 

XXX) Pam o Procedimento Eleftoral, não poderào candidatar-se $ nem serem 
nomeados para a Diretoria ou Conseiho Fiscal os assocrados qua estiverem na 
condiçâo de dirigente membro S Poder ou do MhnFsterio Publico, ou dirigente do 
órgo ou entidade cia administraçao püblica do rnesma esfera governamental na 
qual sera celebrado o tel -mo de colaboraçäo ou do fornento, estendendo-se a 
vedaçao ace respectivos cônjuges ON companheiros, born coma parentes em linha 
rota, colatoral cu por afinidade, ate o segunt grau, conforrne dispOo o artigo39, 
inciso III da Lei n° 13019/2014, alterado pela Lei n° 13.204/2015; 

Parágrafo UnIco. Antes do serern empossados, todos os menibros cia Diretoria e do Conseiho 
Fiscal deverao frequenter a 'Formaço Vicentuna de Dirigentes e Consoiheiros", a ser preparada e 
aplicada pals coordenação da Escola do Capacitaçao 'Antonio Frederica ,  Ozanam' - ECAFO do 
Conselho Central do Assis da SSVP 

Artigo 31 Em caso de vacância do Presidôncia par quaiquer motivo, havera a interrupg5o dos 
mandatos do Diretoria edo Conseiho Fiscal. 

Paragrafo 10  Ocorrendo esse iato o Vice-Presidente ou urn dos demais substitutes 'egais, 
assurnira teniporarlaffiente o exerpiciov ds Presoêicra e pro,!denciare a &eçso para urn nc'o 
rnandato, no prazo do 90 (noventa) dies, contados da vacância 

Parágrafo 2° Consuftado o Conselho Metropobtano do Bauru da SSVP e, a juizo do mesmo, esse 
prazo podera ser prorrogado em ate 180 (Canto e aitenta) dies, no interesse da SSVP 

Artigo 32 0 Presidents devera ser afastado peo Conselbo Central deAssis cia SSVP quando 
hcuver ausênca prolongada e scm justthcativa3 plausiveis, ocr periodo superior a 90 (favorite) 

I 	 - 	 -. 	 •-: 	- 
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Paragrafo linico Os membros cia Diretoria qua forern afastados por auséncla pralongada Sam 
justificativas plausiveis, ou porexclusao, nao poderão set eleitos nem designados pare a Diretoria 
do mandato subsequerite 

CAPITULO V - DOCONSELHO FISCAL 

Artigo33. 0 Conselho Fiscal seth composto par 03 (três) menibros titulares 003 (três) suplentes, 
eleitos em escrutinlo secreto, pals rnaioria simples dos associados integrantes da AssemblOia 
Geral, tonforme previsto no inc{so I do artigo 14, deste Estatuta Social. 

PatagfafO 1 ° . Norazo do 180 (Snfô e oitefltá) diás antes do VenbirnentO do mándâtovigèhto Os 

associados candidatas so Consellio Fiscal aprosentarâo sous curriculos contendo 0 histórico 
vicentino & profissional so Conseiho Central de Assis da SSVP e so DENOR do Conseiho 
MetropoUtano de Bauni da SSVP, pars apreciaço prévia e aprovação. 

Parágrafo 20. Corn relaçao so perfil dos associados candidatos ao Conselho Fiscal, terão 
preferéncia os quo possuarn formaçao em Direito, ou formaçäo do nivel técnico ou superior em 
Administraçào Econornia ou Contabilidade. 

Paragrafo 30•  o mandato dos membros do Conselho Fiscal seth coinciderite corn o mandato da 
Diretoria. 

Parágrafo 40  Em caso do vacância do urn membro titular o suplente, na ordem do nüniero do 
voice obtidos na eleiçao, assurnirà o encargo ate o término do mandato. 

Paragrafe 50•  Em caso do falecimento, do abandono, de demiss.äo ou de exclusäo de membros 
do Conseiho Fiscal, nâo havendo male membros suplentes pars assurnirem a titularidade, devote 
a Assembléla Geral rearzar eleiçãa pare qua as complete o quadro do Conseiho Fiscal. 

Paragrafo 60  Estâo impedidos do participar do Conseiho Fiscal Os empregados do Lar dos 
Velbos de Assis a parentes de ate o 30  grau ou cônjuges do membros do sua Diretoria 

Artigo 34. Compete so Conseiho Fiscal, valendo-se de asséssoria técnica, as necessário: 

I) Examiner a qualquer tempo os Jivros do escrituraçao, exigir a apresentaçäo dos 
docurnentos quo julgar necessârios e qua digam respeità a adniinistração 
econôrn ico-financeira, 

II) Analisar as Iivros de escrituraçâo, os balancetes, a Balanço Patrimonial Anual, 0 

Demonstrativo do Resultados do Exercicio, as Notes Exphcativas, verificar 0 

patnmônio e toda docurnentaçäo do exercicro, opinando sabre o desempenho 
financerro e contabil e operaçOes patrirnonrats realizadas, pare fins do apreciaço 
bern como emitir pareceres; 

Ill) 	Notificar a Diretoria a respeito do falhas e irregularidades qua porventura constatar, 
IV) 	Requerer convocaçâo cia Assenibleia Geral Extraordinaria quando verificar algurna 

riegulardade de gestão adm inistrative e/ou fanceira do Lar dos V&hos de 
Ass is 

Parégrafo 1 0. 0 parecer de quo trata o inciso II deste artigo so dara em 30 (trinta) dias, por 
escrito para apreciaçao da Assomblera Geraf corivocada pars tal Urn 

Paragrafo2 0  Reunr-se-a, ordinanamente, no minima a code 06 (seIs) meses preferencialmente 
durante as primeiras quinzenas de marco 0 setenibro, em cia, local e hora previamerite 
estabeecdos, a, extraordirranamente, sempre qua necessano, por convocaçto do Presidents ou 
por 213 (dais terços) dos membros da Dwetoria do Lar dos Veihos do Assis 
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Parágrafo 3 0. As faltas injustificadas do qualquer niembro do Conselho Fiscal a 02 (duas) 
reuniOes consecutjvas ou altornadas serão consideradas como abandono de encargo. 

Paragraio 4 0 . As reufflöes extraordinárias do que dependam da apresentaçáo do documentos 
pela Diretoria do Lar dos Velbos de Assis devem ser comurticadas par escrito corn, no mfnimo, 
15 (quirize) alas de antecedência. 

Parã9rafo 5 ° . Para quo seja considerado legitirno qualquer ato do Consetho Fiscal, devote set 
assinado no minimo pot 02 (dois) do seus membros titulares. 

• 	CAPITULO VI - DO PATRIMONJO E DAS FONTES DE RECURSOS 

Artigo 35 0 patrimOno do Lar dos Veihos do Assis e constituido pot todos as bans moveis e 
hovels de sue propriedade, e par todos aqueles qua vier a adquirir par compra, doação Ou 

legado, assim conio, pot todos as legitirnos d;reitos quo possua ou venha a possuir e todos as 
bens e valores consignados em contabilidade patrimonial, existente e futuramente incorporados, a 
titulo de aquisição usucapiâo, superávit e doaçöes. 

Artigo 36. São fontes de recursos: 

I) Donativos, auxilios, doaçOes usufrutos testamentos e legados patrirnoniais de 
possoas fisicas e/ou juridicas, de origem naconal ou do exterior; 

II) Coletas realizadas em reuniöes elou outras atividades desenvolvidas corn intenq5o 
especial de arrocadar recursos financeiros; 

III) CoritribuiçOes dos idosos acolhidos (art. 35-Lei 1074112003-Estatuto do Idoso); 
IV) Receitas oriundas de bens patrimoniais; 
V) Receitas oriundas de açoes entre amigos, arrecadaçöes, canipanhas, eventos 

beneficentes e festividades; 
VI) Rendimentos deaplicaçoes financeiras, 
VII) Subvençoes el ou recursos do qua!squer titulos recebidos dos Poderes Publicos 

Municipal, Estadual e Federal; 
VIII) Repasses cia recursos publicos proveniontes de emendas parlamentares, 
IX) Receitas provenientes de prestação de serviços a tercewos, 
X) Rendimento de cornercializaçâo do produtos institucionais; 

• 	
XI) 	AluguOis e arrendamentos em geral; 
XII) Atividades licitas desenvoMdas cM forma opcional pot outra organizacao, corn 

ntenção especial de captar recursos financeiros Para a Obra, 
XIII) Rocursàs provenientes de projetos socials financiados par pessoaê juridicas ou 

pessoas fisicas; 
XIV) Recursos S patrocinios repassados par pessoas fisicas e/ou juridicas, 
XV) Repasses oriundos do Fader Judiciano, 
XVI) Repasses oriundos dos Fundos Municipal, Estadual ou Nacional S Politicas 

Publicas, 
XVII) Incentivos fiscais onundos do isençöes/imunidades tnbutarias, 
XVIIF) Recetas sabre diroitos autorais do produçao de materials prornoclonais 

Artigo 37 -favendo necessdade, apos deliberaçâo da Diretoria e aprovaçäo da Assembloia 
Geral, podera 0 tar dos Veihos do Assis instituir filiais do prestação de serviços on cM 
comercialrzaçäo dirigidas a publico distinto as Assistência Social, que näo so enquadram no peril[ 
de usuanos do Sistema Unico do Assistência Social - SUAS 

Paragrafo Unico A reqelta liquids apurada de filiais, apos a retençäo doe ia'ores minimos de 
subsistencia e S manutençao dessas, sera repassada ao Lar dos V&hos do Assis e utilizada 
para as suas finalidades socials e estatutar'as da Obra 
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Artigo 38.0 Lar dos 	 e se 
	

penes 

I) 	Aplicar sues tecoitas, rendas, rendirnentos e o eventual rosultado operacional 
integralmente no territOrlo nacional e no manutençáo e no desenvolvimento de seus 
objetivos Insfitucionats; 

U) Mao destinar aos membros do sun Diretoria e Conseiho Fiscal, associados do 
qualquor natureza, benfeftores, voluntrios ou equivalontes, remuneraçäo, 
vantagens Cu beneficios, direta ou indiretamente, eventuais excedentos 
operacionais (brutos e liquidos), dividendos, bonificaçaos, participaçOes ou parcelas 
do seu patrirnanlo, auferidos medjante o exercicio de sues afividades, por qualquer 
forma CU titu?oern razão dos cornpetências; fung6es ou atividados mencionadas 
neste estatuto; 

Ill) 	Dostq-iar, em caso de dissoluçäo ou extinção, apos pages todas as divides passives 
quo existirem, o seu patrimônio liquido remanescente a outra enfidado congénere, 
sern fins lucrativos, corn personairdado juridica, quo estja registrada no Conseiho 
Nacionai de Assisténcia Social - CNAS e no Ministerro do Desenvolvimento Social 
- MDS, ou em Orgãos qua os sucedani, que possua a Certificado do Entidade 
Beneficente do Ass!stência Social - CEBAS e qua atenda Os requisitos do Lei if 
13019/2014 preferencialmente outra unidade vicentina, indicada em Assembléia 
Geral, desde qua convenientemente legalizada e corn sode $ atividades 
preponderantes no Estado do São Paulo, preferericialmente no municiplo de Assis, 
pci indrcaçáo da Diretoria e aprovaçan do Assemblera Gera[; ou em ultimo caso a 
uma entidade ptblica; 

IV) 
	

Prestar services gratuitos, perrnanentes e sem qualquer discrirninaçäo do usuários, 
nos unites do sues possibilidades do recursos humanos, materials e financeiros, 
observando o disposto no artigo 3 0. parégrafo 40  cleste Estatuto Social. 

V) Aplicar os recursos advindos dos Pdderes PUblicos, Municipal, Estadual e Federal, 
em conformidade ao estabelecido no logislaçâo aplicávei e nos termos de 
colaboraçäo edo fomento efou instrumentos contratuais similares; 

VI) 
	

Mao constituir patrrrnönio exciusivo do urn grupo detenniriado de inthviduos, 
families ou do sociedado corn carâter benefloente de assistAncia social. 

Paragrafo Unico A dissolução ou extinção do Lar dos Veihos de Assis somente se ofetivara se 
tomar-se impossivel sob as aspectos firianceiro, administrativo e patrimonial a conunuidade de 
sues atwidades, desde quo atendidas as seguintes condrçaes a) se decidida pale malone dos 
membros do Dwetoria, presentee em Reunrao Extraordrnaria convocada pare tat Urn, b) corn 
aprovação do 2/3 (dais terços) dos assocfados corn direito a vote presentes a Assembleia Geral 
especiatmento convocada pare tel fim e c) anuência do Conselho Metropolitano de Bauru do 
SSVP, embasada per parecer fundamentado do seu DENOR, apos a respective liquidagao nos 
termos do artigo 51 do Codigo Civil Brasileiro, corn o rernanescente patrimonial destinado 
confornie previsto no incrso iii deste artigo 

Arhao 39 Todos os bans patiirnoniats do Lar dos Veihos do Assls estao exciusivamente a 
servlço do seus objetivos socials e estatutarios, ficando vedado a seu uso pare beneficio proprio 
do qualquer pessoa e e Diretoria responds 0 se obriga pela sue guarda, conservaçâo, 
adrninistraçao e Pala correta aplicaçâo do seus recursos 

Artigo 40 Não as reconhece a vairdade do toda e quaiquer gravaçao, Sienação, aquisiçao a qua 
titulo for, permute, cornodato ou constituição do quaisquer onus sobre bans novels cia Lar dos 
Veihos do Assis realizada sern a previa créncia do Conseiho Central de Assis do SSVP e a 
expressa autonzação do Conseiho Metropohtano de Baum da SSVP, embasado par parecer 
fundamentado de seu DENOR, conforn'e date". !no o Regulamento do SSVP no 3rasil 

Pj,!.z 17 d,21— Estatutn Obra Unida - nod Aprovado Peun ac CNB 01/10/16 



MICROF]LMADO SOB O  

7 62 	LARDOSVELHOSOBRAUNIDAASOCIEDADESAOVICENTEDEPALQ c# W 	 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE p4t&ufli 

S SVP 	 AVENIDA GETULIO VARGAS. 732—VILA NOVA SANTA)&&' 

SOCIEDADE n 	Rgtsro Civil das Possoas Jurftjicas 	 ASSIS-SP 

SO MCEWE DE PAULO 	da CoiarcadeAsssfSP 	 TELEFONE: 18-332246701997974670 
Email: [ardosvelhus ssvpassis@hotmail.com  

Parégrafo 1 0. Na.transcriçao do registro imobiliàrio deveré constar o impedimento de a!ienaçâo 
sem autorização prévia do Conseiho Metropolitano do Bauu da SSVP, nos termos do "capuf. 

Parágrafo 20. 0 não atendirnento ao disposto nests artigo implica em violaçao ac artigo 1.268 0 

seus parágrafos 1°c 2 0  do Cádigo Civil Brasileiro, scm prejuizo das sançöes panels previstas no 
Cádigo Penal Brasileiro. 

Parágrafo 30 . Os bens móveis e imóveis deveräo ser identificados e cadastrados em llvro prOprio, 
qua deve ser mantido rigorosamente atuaflzado. 

Paragrafo 4 0 . Os veIculos e os bens imóveis do posse ou propriedade do L.ar dos Vethos de 
Assis devero sec identificados polo logotipo oficial do SSVP, podendo este sec adaptado corn o 
name da própria entidade, exceto nos imóveis qua as encontram alugados ou arrendados. 

CAPITtJLO VII - DA PRESTACAQ DE CONTAS 

Artigo 41. A prestaçao de comas obserqarâ, no m[n&no: 

I) Os principios fundamentals e as Normas Brasileiras do Contabilidade; 
II) A publicidade, por qualquer moo eficaz, na ocasiäo do encerramento do exercicio 

fiscal, colocando a disposição pare o exame dos interessados toda a documentaçäo 
administrative e firianceira; 

Ill) 	A realizaçâo do auditoria independents, nos casos previstos na Iegislaçäo; 
IV) 	A publicidade de todos os recursos, hens ou valores qua utilize, arrecade, guards, 

gerencie ou admlnistre 

Artigo 42. Para efeito do encerramento do Balanço Patrimonial Anual e do Demonstrativo dos 
Resultados do Exercicio e des Notes Explicativas, observar-se-a o ano civil e a escrituração do 
todos os atos efatos contábeis devendo sec feita em Iivros revestidos de fornialidades legais, 
serem pubilcados nos prazos previstos, de acordo corn as exigéncias legais. 

Paragrafo 1 0 . Quando o témiino do mandato do Diretoria näo coincidir corn o do ano civil deverá 
ser providenciado a competente prestaço do contas, devidamente instrulda corn balancete 
extraordrnarro, certdoes e o relatorio do atividades previstos no paragrafo 2 0  a segiur.  

Paragrafo 20  Deverâo sec publicadas na pagina do internal do Lar dos Veihos de Assis, a cada 
encerraniento de exercicio fiscal, juntamente corn o relatorio do atividades e demonstraçOes 
financeiras da entidade, Includes as certidOes negatives do debitos corn a Previdência Social a 
corn o Fundo do Garantia do Tempo de Serviço - FISTS, colocando-as a disposição Para exame 
do qualquer cidado sem prejuizo das pubticaçOes em jornal oficial quando forem exigidas 

Artigo 43. Os membros do Diretoria näo respondern pessoalmente, nern mesmo 
subsidiariamerite, pelas obrigaçOes assumidas em nome do Lar dos Veihos de Assis i  salvo 
eventuais prejuizos causados ao pcoprio Lar dos Velbos tie Assis ou a terceiros provenientes de 
açao, omissao yQIurnalla, riegligencla, impruoenca DU -0010 e que irnpoiiarern vioiaçao ae allello 
legalmente estabelecido ou disposiçâo prevista neste Estatuto Social, hipoteses em que Os 

responsaveis flcaräo obngados a reparar os danos corn as implicaçaes civis a criminais de seus 
atb. 

CAPITULO VIU - DO VOLUNTAJIADO 

Artigo 44 0 Lar dos Velhos do Assis podera organizer o trabatho voluntario das pessoas qua 
näo fazern parts de seu quadro de junconartos, pare o ateridlnlento de suas finalidades 
institucionais. - - - - 
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Paragrafo 1 0  0 trabalho voluntario sera disciplinado no Regirnento Interno, dovendo 0 voluntario 
firmar o competente a Termo do Voluntanado", no forma da lei.  

Paragrafo 2 0  Os voluntarios serão inscntos em iivro efou listas compotentes 

Parégrafo 3 0 . A organização desse trabalho dependerá do orientaçOes do DENOR do Conselho 
MotropoHtano de Bauru da SSVP. 

CAPITULO IX - DAS DISPOSICOES GERAIS 

Aitigó 45. 0 Lár dosVelhoi deASis Ste süjelto a contribüição mensal da duocentésirna e 
mota (2,5%) 80 Conselho Central do Assis da SSVP, calculada sobre sua recalls bnjta, nos 
termos dos artigos 47 e 49 do Regulamento da SSVP no Brash. 

Artigo 46. 0 Lar dos Veihos de Assis poderé firmer termos de colaboraçâo elou do fomento 
corn a PoSt PUblico (Unio, Estado e Municipio), desde qua os Pianos de Trabaiho estejarn em 
consonância corn a natureza da instituiçâo e corn as suas finalidades socials e estatdtárias. 

Artigo 47, 0 Lar dos Veihos do Assis também poderá firmar parcerhas e 000peraç6es niütuas 
corn órgãos püblicos, empresas privadas ou pessoas fisicas, desde qua estejam em consonâncta 
corn a natureza da instituição e cam as suas finaIidaes socials e estatutérias. 

Parágrafo 1 0 . Em so tratando de firmar convénios, termos do parceria e ajustes de qualquer 
natureza corn orgãos publicos a serern elaborados nos termos da legislaçâo em vigor, e 
necessáiia a autorizaço préva do Consoiho Metropolitano de Bauru da SSVP, após parecer 
fundamentado deseu DENOR.. 

Paragrafo 20. 0 Lar dos Veihos do Assis, na qüalidade de associaçäo de direito privado, não 
pordera sua autonomia no administraço e roalrzaçao do seus frabahos assjstenciais como 
lnstituiço do Longa Permanência para Idosos (ILPI) executora e indutora das Politicas Publicas 
do Proteçáo Especial a Possoa Idosa, em funçào do rocebimento de subvençöes governamentais 
oriundas da Uniao, do Estado edo Municlpio. 

Artigo 48. 0 Lar dos Vethos do Assis näo é mantido polo Consolho Central de Assis da SSVP, 
nem polo Conselho Metropolitano do Bauru da SSVP 0 neni mesmo polo Conseiho Nacional do 
Brasil da SSVP, tendo cada uma dessas entidades personalidade jundica, diretoria, 
adrninistração $ Conselho Fiscal préprios, patrimOnio a recursos distintos e escritas contábeis 
independentes. 

Artigo 49 Desde qua näo contrane a finalidade principal do Lar dos Veihos do Assis a a Regra 
da SSVP no Brasil, e curnpndas as exigências contidas nests documento, este Estatuto Social 
podera set reformado total ou parcialmente, em qualquer epoca ou momento 

Paragrafo Uwco /' piopos 1 a de i eforma total ou parcial deste Esiatuto Social, devidamente 
ftindamentada, somente podera ser fetta por wa Diretoria, pelo Coriseiho Central de Assis da 
SSVP, pelo Conseiho Metropohtano do Bauru da SSVP sfou pelo Conselho Nacional do Brasil, 
nos termos do paragrafo 3 0  do arhgo 17 deste Estatuto Social 

Artigo 50 0 Conselho Nacionaf do Brasil da SSVP, corno orgo normativo da atividade vicentina 
em todo territoria brasileiro, pode inteivir nesta Unidade Vicentina a quaquer tempo, corn base em 
motivos justificado pare preservar seu regular funconamento e resguardar seu patnrnônio 

Pgna 
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Paragrafo 10.0  Lar -dos Veihos de Assis no desenvolviniento S suas atividades submeter-se-é 
a orlentaçao e fiscalizaçào do Conseiho Metropolitano do Bauru do SSVP, através do seu 
DEN OR. 

Paragrafo 20. Be näo houver instalado a DEWOR do Conseiho Metropotitano de Bauru do SSVP 
ou näo estiver em fijncionaniento regular, sues funçOes pderão ser suscitadas polo DENOR do 
Conseiho Nacional do Brasil, no interesse do SSVP. 

Artigo 51. 0 Lar dos Veihos de Assis näo poderà adniltir em hfpótese algurna, sob qualquer 
natureza trabaihista empregadas corn parontesco de ate o 3 0  grau ott cônjuges do membros do 
Diretoria edo Cons&ho Fiscal, 

Artigo 52. Os casos omissos neste Estatuto Social e no Regimento Interno, bern coma sua 
interpretaçao, quando não contrariarem a Regra do SSVP no Brash e/ou dispositivo legalmente 
estabelecido, serão resolvidos pela Diretoria, referendados pale Assemb101a Ceral e homologados 
pelo Conseiho Metropolitano do Baum da SSVP. 

Artigo 53 0 presente Estatuto so poderá ser registrado apOs sue homologação expressa palo 
Conseiho Metropolitano do Baum do SSVP, corn prévia anuéncia do sets DENOR. 

Artigo 54. 0 presente Estatuto Social ravage as anteriores ou quaisquer outras disposiçoes 

contrárias e entraré em vigor no data do seu registro no Offcio do Registro Civil dos Pessoas 
Juridicas do Comarca de Assis, Estado de So Paulo. 

Terminada a leitura a Presidents solioitou qua quem quisesse qua se manifestasse naqLsele 
momenta, so havia algunia observaçäo quanta ao quo acabava Se ser lido. Como nenhuni dos 
membros so rnanifestou contrário, o Novo Estatuto Social do Lar dos Veihos Obra Unida a 
Sociedade São Vicente de Paulo do Sociedade do São Vicente de Paulo fol aprovado par 
unanimidade do votos, devendo ser providenciado de imediato o sou competente registro. Dodo 
urn espaço de tempo pars palavra livre ninguèrn quis fazer uso e a Presidents novaniente 

agradeceu a presença do todos convidanda-as a reciter as oraçOes regulamentares do Sociedade, 
dando assirn par encen-ada a Assenibleia Geral Extraordinária. Nada rnais havendo a tratar eu, 
Maria Anice Ganime Damásio, Secretária, lavrei a presents ate qua depois de[Ida foi aprovada 
pelos presente& 

C.. 
,_17'J) 	 Assis-SP, 02 de Fevereiro de 2017 

Maria Añka.arñri Damãsio 
1 0  Secret6do 
RGn°5.652.360-9 	

~ TABELIAO DE rIOT SE BE P To E LETfl TI ULOS DE ASS'S 	20 
CPFn°O15184.92851 	 11= 'Ell I 

:YEF_ 

Maria Inez Esperança \tcon+Ios 
Presidents 

	
- 	 - 

RGn°6933.839 C  

CPF n o  eoi 503608-78 	. 

Escreent Autorizada 
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LAR DOS VEIHOS OBRA IDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO r 	SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO 
UN 

— SSVP 
SOCIE DE DE 

SÃO VICENTE DE PAULO 	 TELEFONE: 18-332246701997974870 
- Email: ardosvethos_ssvpassls©hotmad.com  

"Estee cópia fiel do Estatuto Social aprovado na Assembléia Garet Extraordinária realizada em 02 
de Fevereiro de 2017, conforms ate Iavrada no Livro de Atas, fis. do n °  OW a n° 023, Assis, dois 
dias do mês de Fevereiro do ano do dois mil e dezessete. 

c47fl73 	
- 	 J SOCIEDADE SÃO  VICENTE DE PAULO 

onseino Metropolitano ce-uauru 
ecretario anime Damaslo 	

Estatuto Hornologado ern fijPi20 
RO no 5.652360-9 	 - 	 Ata n2€j. Livia no  13 As. 15 
CPF no  015.184.928-51 oml~oltoi,71  —I  

fl A r 

Maria Inez sperançVasconceIos 
Presidents 

RG no 6.933839 
CPF no  601.503.608-78 	

MICROFILMADO SOB No 

-7462 
Regstro CEvil des Pessoas Joridicas 

da Comarca deAssis/SP 

Visto: 	 Mara LigiaCorrea 
OAIIISP 127 510 

via ra LfgJaC 
OAB18P127J' 
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Lutz Carlos Volpe - Conseiho Fiscal - RG: 1 

José Lutz Garcia - Conselho Fiscal - RO: 10. 

Maria José do Lima - 2 Secretaria - RG: 

Assis-SP, 02 do Fevereiro de 2017 

Math Inez EspJrança 	
MIGROFILMADO  P  SOB N° 

Presidents 	 7 q 6 2 
Registro 

 

QW das PessoS JuridcaS - 
da comarca de AssS/SP 

LAR DOS VELNOS OBRA UN!DAA S0CIEADE SAO VICENTE DE PAULO 

,r 	

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO 

SSW  	 AVENtDA GETULIO VARGAS, 732— VILA NOVA SANTANA 
SOOJEDADE DE 	 ASSlS-SP. 

SAC VIGENTE 0 PAULO 	 TELEFONE: 18-332246101997974670 
Email: IardosveIhos_ssvpassjs@hotmajIm  

Lista do Presença dos associados na Asseniblola Extraordinéria do Lar dos Veihos Obra tinida a 

Sociedade São Vicente do Paulo no dia 02 do Fevoreiro do 2017 para Reforma do Estatuto Social 

Maria Inez Esperança Vasconcelos - Presidente- RC 

Maria Mice Gariime Damâsjo - V Sebrethrja - RG: 

Arthur Comes Pinto - 1° Tesoureiro - RG: 3.022106 



limo. Sr. Oficial do Registro Civil das Pessoas Juridicas do Comarca do 

Assis SP --- 
coPi7:i. 

MARIA INEZ ESPERANA VASCONCELOS 

- Representante legal 

Nacionalidade: brasileira, estado civil: viuva, profissäo: bancéria aposentada, 
portadora do RG: 6933.839, inscrita no CPF: 601.503.608-78, residents e 
doniiciliada a Rua Joaquini José da Siqueira, 629, cm Assis SP, representante 

legal da pessoa Juridica denominada LAR DOS VELHOS Obra Unida a 

Sociedade São Vicente de Paulo, corn sede na Avenida GetQIio Vargas, 732 

Vila Nova Santana em Assis SP, vem requerer, nos termos do art. 121 da lei 
6.015/775 e da lei 10.406102, registro do instrumento em anexo, juntando 04 
vias de igual feor e forma, 

Nestes termos 

SOB N 
Pads deferimento, 

Assis, 23 de Fevereiro do 2017.  

Ret 

—: 
Maria Inez Esperança Vasconcelos 

fl 	 lAS 	 0$ AS 
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