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ASA – ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO 

 
 

ESTATUTO SOCIAL 
 

 
CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETIVO 

 
 
Artigo 1º - A ASA – Associação Santo Agostinho, neste Estatuto 

designada simplesmente “ASA”, pessoa jurídica de direito privado, é 
uma entidade beneficente, sem fins econômicos, sem credo religioso e 

sem vinculação político-partidária, isenta de qualquer forma de 
discriminação em relação a raça, sexo, cor, idade, origem ou de 
qualquer outra natureza, e que se regerá pelo disposto neste Estatuto e 

na legislação em vigor. 
 

Artigo 2º - A ASA tem sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 
Conselheiro Zacarias nº 97, podendo abrir unidades de serviços e/ou de 
atendimento a pessoas necessitadas, em qualquer localidade do Estado, 

e, eventualmente, podendo, também, transferir sua sede social para 
outro local na Capital do Estado de São Paulo, mediante resolução de 
seu Conselho de Administração. 

 
Parágrafo único – A ASA poderá participar de outras pessoas jurídicas, 

integrar órgãos, comissões, grupos ou outras formas de “ASA”, tanto 
públicas como privadas, com finalidades correlatas ao seu campo de 
atuação. 

 
Artigo 3º - O prazo de duração da ASA é indeterminado. 

 
Parágrafo único – O exercício social corresponde ao período de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de cada ano. 

 
Artigo 4º-A “ASA” tem como objetivo apoiar, promover e desenvolver 
programas e projetos de educação e cidadania para crianças, jovens e 

idosos visando a sua maior integração na sociedade. Para alcançar 
esses objetivos   poderá    manter    obras   de    assistência   social, 

projetos   de atendimento a educação infantil e projetos de formação 
esportiva, artística, cultural e capacitação profissional. 
 

Parágrafo primeiro - Poderá também, criar e administrar qualquer 
outra atividade que for aprovada em Assembléia Geral dos associados. 
 

Parágrafo segundo - A ASA, para consecução de seus objetivos, está 
comprometida e tem por finalidade o atendimento de crianças, jovens, 

adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social. 
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Parágrafo terceiro - A “ASA” para alcançar seus objetivos poderá 

celebrar ou não convênios com quaisquer órgãos governamentais, 
instituições públicas ou privadas, bem como promover a venda de 

produtos promocionais, publicações, vídeos, serviços, programas de 
informática, materiais destinados a divulgação e informação e de 
objetos doados ou que sejam confeccionados por seus associados 

voluntários ou terceiros, revertendo as respectivas receitas para a 
realização de seus objetivos, visando a sustentabilidade de suas ações 

sociais. 
 
Parágrafo quarto - As atividades mencionadas neste artigo, se criadas, 

reger-se-ão por regimentos específicos.  
 
Artigo 5º - Os membros do Conselho de Administração e do Conselho 

Fiscal e todos os associados da “ASA” não são remunerados, sendo 
vedada a distribuição de lucros, bonificações, vantagens ou parcela do 

seu patrimônio a seus dirigentes, mantenedores ou contribuintes, sob 
qualquer forma ou pretexto. 
 

Artigo 6º - Os recursos e rendas obtidos, bem como as subvenções e 
doações recebidas pela “ASA” serão aplicadas no Estado de São Paulo e 

com a finalidade de manter e desenvolver seus objetivos institucionais. 
 
Artigo 7º - Constituem patrimônio da “ASA” todos os bens móveis, 

imóveis, semoventes, valores, doações, legados e direitos que esta 
possui ou vier a possuir no exercício de suas finalidades  

 

 
 

 
CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS DA “ASA” 

 
Artigo 8º - São órgãos componentes da estrutura da ASA: 

 
 

a) – Assembléia Geral 

b) – Conselho de Administração 
c) – Conselho Fiscal 
d) – Superintendência e Gerências 

 
 

Parágrafo primeiro – Os Conselhos de Administração e Fiscal não 
guardam qualquer relação hierárquica entre si, subordinando-se todos, 
sobre os assuntos de suas respectivas competências, diretamente à 

Assembléia Geral. 
 
Parágrafo segundo – Não poderá haver cumulação de cargos entre os 

integrantes dos Conselhos da “ASA”. 
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DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 

 
Artigo 9º - A Assembléia Geral é soberana e constituir-se-á dos 

Associados, que se encontrarem em pleno uso e gozo de seus direitos 
associativos. 
 

Artigo 10º - A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente do 
Conselho de Administração ou por requerimento de um quinto dos 

associados, com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias, quer 
seja por carta, e-mail, por órgão de divulgação da entidade ou pela 
imprensa estadual. 

 
Parágrafo primeiro- As Assembléias Gerais serão presididas pelo 
Presidente do Conselho de Administração ou por um de seus Vice- 

presidentes e na ausência destes, pelo Associado que, por maioria de 
votos, for escolhido pelos presentes. Ao Presidente da Assembléia cabe a 

escolha do Secretário. 
 
Artigo 11º - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente até 30 de 

abril de cada ano, para: 
 

a) apreciar os relatórios das atividades desenvolvidas no exercício 
anterior, apresentados pela Superintendência e aprovados pelo 
Conselho de Administração; 

   
b) examinar e deliberar, a partir de parecer do Conselho Fiscal, 

sobre as contas da “ASA” – balanço anual, demonstração de 

resultados e avaliação orçamentária – relativas ao exercício 
anterior; 

 
c) examinar e deliberar, a partir de parecer do Conselho Fiscal, 

sobre a proposta orçamentária anual da “ASA”, elaborada pela 

Superintendência e pelas Gerências para o exercício em curso; 
 

d) eleger ou destituir membros do Conselho de Administração e 
do Conselho Fiscal; 

 

e) deliberar sobre outros assuntos constantes da Ordem do Dia. 
 

 

Parágrafo primeiro – O prazo dos mandatos dos membros eleitos para 
compor os órgãos da estrutura da “ASA” contar-se-á da realização da 

Assembléia que os eleger, salvo se outra data for determinada na 
mesma Assembléia, constando da ata a respectiva justificação. 
 

Parágrafo segundo – Não obstante o disposto no parágrafo primeiro 
acima, o prazo dos mandatos dos membros eleitos para compor os 
órgãos da estrutura da “ASA” estender-se-á, em qualquer hipótese, até 

a investidura dos respectivos substitutos, mediante registro da ata da 
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Assembléia e respectivo termo de posse em Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos. 
 

Artigo 12º - A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em primeira 
convocação com a representação mínima de 1/3 (um terço) dos 
Associados presentes, com direito a voto. Não sendo atingido este 

quórum, a Assembleia reunir-se-á trinta minutos após, com qualquer 
número de Associados presentes. 

 
Parágrafo único – As deliberações da Assembléia Geral Ordinária serão 
tomadas por maioria simples de votos dos Associados presentes ou 

representados, salvo exceções previstas neste Estatuto. 
 
Artigo 13º– A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente 

sempre que necessário, competindo-lhe com exclusividade, tratar, 
deliberar e votar os seguintes assuntos:  

 
a) alteração do Estatuto Social; 

 

b) exclusão de Associado garantido o direito de defesa; 
 

c) aquisição, alienação e/ou oneração de bens imóveis, 
integrantes ou a serem integrados ao patrimônio da “ASA”; 

 

d) deliberação sobre a dissolução ou extinção da “ASA” e 
definição do destino de seu patrimônio; 

 

e) outros assuntos constantes da Ordem do Dia. 
 

Parágrafo único – As deliberações da Assembléia Geral Extraordinária 
serão tomadas, pelo voto favorável de dois terços dos Associados 
presentes ou representados e habilitados a votar em cada assunto. Não 

sendo atingido esse quórum, nova Assembléia será convocada para 
realização dentro de no máximo 30 dias, com a mesma exigência de 

quórum. 
 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 
Artigo 14º- O Conselho de Administração será constituído por, no 
mínimo, 13 (treze) membros, pessoas físicas, Associados ou não, de 

ilibada reputação, destacada posição na sociedade brasileira e elevado 
espírito  público e que serão eleitos por Assembléia Geral. 

 
Parágrafo primeiro – O mandato dos membros do Conselho de 
Administração será de 4 (quatro) anos, podendo ser renovado 

sucessivamente pela Assembléia Geral. 
 
Parágrafo segundo – Os candidatos a membros do Conselho de 

Administração deverão ter conhecimento prévio deste Estatuto e das 
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responsabilidades inerentes às funções a que se candidatam, com os 

quais deverão expressar plena concordância no ato de sua posse. 
 

Artigo 15º – O Conselho de Administração terá um Presidente e um 1º 
Vice-Presidente e um 2º Vice-Presidente e no mínimo 10 (dez) membros 
que não terão designação especifica, eleitos pela Assembléia Geral, com 

mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleitos. 
   

Artigo 16º– Compete ao Conselho de Administração e a cada um de 
seus membros: 
 

a) contribuir para a formação da imagem institucional da “ASA”, 
atestando a seriedade do trabalho social por ela desenvolvido, 
sua credibilidade e profissionalismo; 

 
b) orientar e apoiar a Superintendência na formulação e 

consecução dos planos estratégicos e operacionais da “ASA”; 
 
c) participar ativamente dos esforços de mobilização de recursos 

desenvolvidos pela equipe profissional da “ASA”; 
 

d) decidir sobre todas as questões estratégicas ou operacionais 
que envolvam a utilização dos recursos da “Asa”; 

 

e) Fixar os valores limites para a atuação da Superintendência na 
alienação e/ou oneração de bens móveis (letra “c” do artigo 
20), na contratação e/ou rescisão de contratos com 

prestadores de serviços (letra “e” do artigo 20  e nos atos 
previstos no parágrafo terceiro do artigo 21; 

 
f) alienar bens imóveis da “ASA” mediante prévia proposta da 

Superintendência e aprovação da Assembléia Geral; 

 
g) convocar, presidir e instalar as Assembléias Gerais, Ordinária 

e Extraordinária;  
 
h) zelar e administrar o patrimônio da “ASA”; 

 
i) contratar o Superintendente Executivo fixando suas 

atribuições e remunerações; 

 
j) fixar o valor mínimo da colaboração dos associados 

contribuintes; 
 

k) decidir sobre casos omissos ou duvidosos deste Estatuto. 

 
 
Artigo 17º – O Conselho de Administração reunir-se-á uma vez a cada 

mês e quando necessário, por convocação de seu Presidente ou, em sua 
ausência, pelo 1º Vice-Presidente e também em sua ausência, pelo 2º 
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Vice-Presidente, deliberando com a presença mínima de 4 (quatro) 

Conselheiros. 
 

Parágrafo primeiro – As deliberações do Conselho de Administração 
serão tomadas por maioria simples de votos dos Conselheiros presentes, 
cabendo o voto de desempate ao Presidente, e na sua ausência, pelo 1º 

Vice-Presidente ou também em sua ausência, pelo 2º Vice-Presidente e 
em última hipótese pelo mais velho dos Conselheiros presentes à 

reunião. 
 
Parágrafo segundo – O presidente e o 1º e 2º Vice-Presidentes do 

Conselho de Administração reunir-se-ão com a Superintendência uma 
vez por mês e sempre que for necessário e a critério exclusivo de sua 
presidência, competindo ao 1º e 2º Vice-Presidentes auxiliar o 

Presidente em todas as suas funções e atividades, substituindo–o em 
sua falta, ausências ou impedimentos, desde que por ele solicitado 

dando sequencia as atividades normais da entidade. 
 
Parágrafo terceiro - Em caso de vacância de qualquer dos cargos 

designados do Conselho de Administração, suas respectivas funções 
serão acumuladas por um de seus demais membros, por expressa 

indicação de seu Presidente. 
 
Parágrafo quarto – Perderá o mandato o Conselheiro que faltar, no 

mesmo exercício, a mais de 50% das reuniões formalmente convocadas; 
eventuais ausências poderão ser justificadas por escrito ao referido 
Conselho, que poderá aceitá-las ou não. 

 
 

DA SUPERINTENDÊNCIA E DAS GERÊNCIAS 
 

 

Artigo 18º – A “ASA” será administrada por 01 (uma) Superintendência 
e 02 (duas) Gerências que implementarão todas as questões 

estratégicas ou operacionais que envolvam a utilização dos recursos da 
“ASA” e assim designadas. 
 

Artigo 19º – A Superintendência e as Gerências serão compostas de 3 
(três) membros, assim designados:  
 

a) um Superintendente Executivo 
b) um Gerente Administrativo 

c) um Gerente Financeiro 
 
 

Parágrafo Primeiro – Em caso de vacância de qualquer dos cargos 
designados da Superintendência e das Gerências, suas respectivas 
funções serão acumuladas por um dos seus demais membros por 

indicação do Presidente do Conselho de Administração. 
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Parágrafo Segundo – Os membros da Superintendência e das 

Gerências, contratados pelo Conselho de Administração, exercerão, por 
delegação, as funções de implementação das deliberações, sempre sob 

supervisão do referido Presidente Conselho de Administração, de cujas 
reuniões poderá participar sem direito a voto, por convocação. 
 

Parágrafo Terceiro  – O Superintendente Executivo será responsável 
por preparar as atas das reuniões do Conselho de Administração se, 

para tanto, for objeto de convocação prévia. 
 
Artigo 20º – Compete o Superintendente Executivo: 

 
a) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as deliberações 

da Assembléia Geral e do Conselho de Administração; 

 
b) Reunir-se mensalmente com o Presidente do Conselho de 

Administração e demais membros, quando e se for convocado; 
 

c) Representar, mediante prévia autorização do Conselho de 

Administração a “ASA” na aquisição, alienação e/ou oneração 
de bens móveis, integrantes da parcela patrimonial, cujo o valor 

limite será fixado pelo referido Conselho de Administração, 
estabelecendo e aceitando condições, preços e cláusulas 
(ficando ressalvados eventuais bens que venham a ser 

entregues à “ASA” em usufruto ou mediante doação com 
encargo por Associados ou terceiros, os quais somente poderão 
ser alienados e/ou onerados de acordo com os termos de seus 

respectivos documentos constitutivos); 
 

d) Admitir ou demitir funcionários, fixando-lhes a respectiva 
remuneração sempre dando prévia ciência ao Presidente 
Conselho de Administração; 

 
e) Convocar e presidir as reuniões das Gerências; 

 
f) Representar a “ASA” ativa e passivamente em juízo ou fora dele, 

perante órgãos oficiais, autarquias, empresas públicas, de 

economia mista, fundações públicas, federais, estaduais e 
municipais, instituições bancárias, empresas privadas 
nacionais ou estrangeiras, associações não governamentais e 

terceiros em geral, nomeando e constituindo procuradores com 
poderes específicos para tanto, sempre em conjunto com um 

dos membros do Conselho de Administração; 
 

g) Zelar e administrar pelo patrimônio da “ASA”; 

 
h) Enviar, devidamente instruídos, ao Presidente Conselho de 

Administração os pedidos de exclusão ou punição de 

associados; 
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i) Submeter a apreciação do Conselho de Administração as 

Demonstrações Financeiras e o Balanço Geral da “ASA” 
conjuntamente com os pareceres da auditoria externa contábil e 

do Conselho Fiscal; 
 

j) A movimentação de contas, aplicações e resgates nas 

instituições financeiras; 
 

k) A assinatura e endossos de cheques, bem como ordens para 
transferências ou depósitos eletrônicos; 

 

l)  A emissão, o aceite e o saque de notas promissórias, letras de 
câmbio e outros títulos de créditos; 

 

m) A quitação e assinatura de recibos em geral; 
 

n) A assinatura de termos de responsabilidade relativos a 
quaisquer atos, inclusive convênios com quaisquer entes 
públicos; 

 
o) selecionar empresa de auditoria independente e indica-la para 

eventual contratação pelo Conselho de Administração, que 
auditará as contas relativas aos Recursos e a Reserva 
Patrimonial. 

 
Parágrafo primeiro -  A assinatura de cheques e movimentações de 
contas bancárias dar-se-á sempre com duas assinaturas conjuntas, 

sendo uma do Superintendente Executivo com o Gerente Financeiro e, 
na sua falta ou ausência, pelo Gerente Administrativo ou, ainda, pelo 

Superintendente Executivo com o Presidente do Conselho de 
Administração, ou seu Vice-Presidente ou, ainda com um dos membros 
do referido Conselho, especialmente instrumentos públicos ou 

particulares e/ou por procuração especifica  com   prazo   determinado,   
exceto  aquelas para fins judiciais, outorgadas pela Presidente do 

Conselho de Administração e de outro membro desse mesmo Conselho. 
 
Parágrafo segundo – Os cheques emitidos a favor da “ASA” e outros 

títulos para cobrança, depósito, caução ou descontos por conta da 
“ASA”, por intermédio de instituições bancárias, poderão ser 
endossados isoladamente pelo Superintendente Executivo ou pelo 

Gerente Financeiro e na sua falta ou ausência pelo Gerente 
Administrativo ou ainda por um procurador especialmente constituído 

para esse fim. 
 
Parágrafo terceiro – O Conselho de Administração  fixará  a alçada 

para a pratica de todos os atos elencados neste artigo. 
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DO CONSELHO FISCAL 

 
Artigo 21º – O Conselho Fiscal será formado por 4 (quatro) membros 

titulares e 1 (um) suplente, Associados ou não, pessoas físicas de 
ilibada reputação, destacada posição na sociedade brasileira, elevado 
espírito público e notória experiência em gestão empresarial e que serão 

eleitas por Assembléia Geral. 
 

Parágrafo primeiro – O mandato dos membros do Conselho Fiscal será 
de 4 (quatro) anos, permitida a reeleição. 
 

Parágrafo segundo – Os candidatos a membros do Conselho Fiscal 
deverão ter conhecimento prévio deste Estatuto e das responsabilidades 
inerentes às funções a que se candidatam, com as quais deverão 

expressar plena concordância no ato de sua posse. 
 

Parágrafo terceiro – A função de membro do Conselho Fiscal é 
indelegável. 
 

Artigo 22º – Compete ao Conselho Fiscal: 
 

a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto no que concerne 
às suas atribuições; 
 

b) examinar e fiscalizar as contas da “ASA”, elaborando parecer 
que acompanhará as demonstrações de resultados e o balanço 
geral do exercício, para exame da Assembléia Geral; 

 
c) convocar a Assembléia Geral Ordinária, se o Conselho de 

Administração retardar por mais de três meses essa 
convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos 
graves ou urgentes, incluindo nas respectivas ordens do dia as 

matérias que considerar necessárias; 
 

d) apreciar e opinar sobre a proposta orçamentária elaboradas 
pela Superintendência e pelas Gerências a ser submetida à 
Assembléia Geral; 

 
e) apreciar a utilização a ser dada a recursos e/ou bens 

recebidos, sem destinação específica, de outras instituições, 

por doação, dissolução, fusão, incorporação e/ou liquidação e 
indicar suas conclusões para deliberação do  Conselho de 

Administração. 
 
Artigo 23º – O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente ao final de 

cada semestre e extraordinariamente sempre que necessário, por 
convocação do Conselho de Administração. 
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Parágrafo primeiro – As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por 

maioria de seus membros, cabendo ao terceiro membro o voto de 
desempate. 

 
Parágrafo segundo – O Conselho Fiscal deverá emitir semestralmente 
parecer a respeito dos balancetes, demonstrações financeiras, relatórios 

de execução orçamentária preparados pelos órgãos da administração e 
outras questões relativas a sua competência e referentes ao período 

encerrado. 
 
 

CAPÍTULO III 
DOS ASSOCIADOS 

 

Artigo 24º - A “ASA” é constituída por um número ilimitado de 
associados, pessoas  físicas ou jurídicas que  deverão  inscrever-se em  

seu quadro associativo, como mantenedores ou contribuintes, com 
direitos e deveres iguais, os quais não responderão subsidiariamente 
pelas obrigações sociais. 

 
Artigo 25º - São mantenedores todos os associados da “ASA”. 

 
Artigo 26º - São contribuintes aqueles que manifestarem o desejo de 
assim ser, desde que contribuam regularmente com um valor 

monetário. 
 
Artigo 27º - São direitos dos associados da “ASA” participar da 

Assembléia Geral, votar e serem votados para os cargos eletivos previsto 
neste estatuto. 

 
Artigo 28º - São deveres dos associados da “ASA” cumprir as 
disposições estatutárias e regimentais, acatar as determinações do 

Conselho de Administração e as deliberações ou decisões da Assembléia 
Geral e contribuir para a consecução de sua finalidade e ainda: 

 
a) prestar à “ASA” toda colaboração e assistência necessárias ao 

cumprimento de seu objetivo social; 

 
b) satisfazer pontualmente as contribuições financeiras com as 

quais tiverem se comprometido perante a “ASA”; 

 
c) comparecer às Assembléias para as quais forem convocados; 

 
d) zelar pela boa execução dos programas, projetos e atividades 

desenvolvidas pela “ASA”; 

 
Paragrafo único – O descumprimento destes ou de quaisquer outros 
deveres estabelecidos aos Associados poderá constituir-se em justa 

causa para fins de sua exclusão, nos termos e condições previstas neste 
Estatuto. 
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Artigo 29º - A condição de associado é intransferível, sendo permitido 
ao associado retirar-se, a qualquer momento, mediante apresentação de 

simples comunicado de cancelamento de inscrição, por escrito ao 
Conselho de Administração. 
 

 
Artigo 30º - Além das hipóteses de falecimento  e mera solicitação, o 

associado poderá ser excluído, por decisão do Conselho de 
Administração, quando: 
 

a) infringir qualquer disposição estatutária, ou ainda, qualquer 
decisão do Conselho de Administração; 
 

b) cometer delitos, desviar dinheiro ou prejudicar o patrimônio da 
Associação; 

 
c)  praticar atos ou valer-se do nome da “ASA” , para tirar proveito 

patrimonial ou pessoal; 

 
d)  utilizar, indevidamente, o nome da “ASA” em quaisquer negócios, 

obras ou programas que estejam em desconformidade com o 
objeto social; 

 

e) Referir-se de forma desrespeitosamente a entidade, seus 
dirigentes e serviços, atentando de maneira pública e ostensiva 
contra o bom nome da “ASA”. 

 
Parágrafo primeiro – Para ser Associado é necessária a manifestação , 

expressa e por escrito, de vontade do interessado. 
 
Parágrafo segundo – Os Associados pessoas jurídicas deverão fazer 

indicação nominal e não delegável, de representante pessoa física que 
ocupe cargo executivo em sua estrutura, para agir em seu nome junto à 

“ASA”, inclusive para participar das Assembléias Gerais, exercendo os 
direitos e atendendo aos deveres inerentes à sua categoria de Associado, 
podendo, inclusive, votar e ser votado. 

 
Parágrafo terceiro – O Associado pessoa jurídica somente poderá ter 
um representante ocupando cargo em qualquer dos órgãos da “ASA” e, 

se o eleito perder a condição de representante, perderá 
automaticamente o mandato em exercício, devendo tal Associado 

pessoa jurídica indicar seu substituto. 
 
Parágrafo quarto – Os candidatos a Associado e seus representantes 

deverão gozar de reputação e conduta ilibadas; 
 
Parágrafo quinto – A “ASA” deverá manter cadastro atualizado de seus 

Associados, os quais, por seu turno, deverão informar à administração 
da “ASA” possíveis alterações. 
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Artigo 31º– Os Associados têm direitos iguais, observadas as 

disposições contidas neste Estatuto. 
 
Artigo 32º – São direitos de todo Associado: 

 
a) participar das Assembléias Gerais para discutir e opinar sobre 

os assuntos da ordem do dia; 
  

b) ter acesso, para exame, às demonstrações de contas e aos 

pareceres dos órgãos da “ASA” e da auditoria externa; 
 
c) candidatar-se qualquer dos cargos estatutários da “ASA”; 

 
d) fazer-se representar nas Assembléias Gerais por procuração 

outorgada nas condições previstas neste estatuto; 
 
e) usufruir dos incentivos fiscais que decorrerem das doações 

feitas à “ASA”, segundo dispuser a legislação específica; 
 

f) retirar-se por iniciativa própria do quadro associativo a 
qualquer momento, por solicitação por escrito; 

 

g) votar os assuntos constantes da Ordem do Dia da Assembléia 
Geral, na conformidade dos direitos conferidos por este 
Estatuto à sua categoria como Associado, desde que em pleno 

gozo de seus direitos associativos;  
 

h) exercer direito de defesa em procedimento que vise sua 
exclusão do quadro associativo. 

 

 
CAPÍTULO IV 

DA LIQUIDAÇÃO, DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Artigo 33º – A “ASA” não poderá, sem previa autorização do Conselho 

de Administração, utilizar qualquer parcela de seu patrimônio como 
garantia de empréstimo ou financiamento, nem oferecer em penhora, 
bem como não poderá efetuar nenhum ato de favor a terceiros, 

incluídas as fianças, que comprometa tais recursos. 
 

Artigo 34º– Em caso de dissolução ou extinção da “ASA”, o eventual 
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, sem fins 
econômicos ou lucrativos, que tenha entre seus objetivos o 

desenvolvimento de programas que visem a educação, a cultura e a 
cidadania de crianças, adolescentes e jovens moradores de 
comunidades em situação de vulnerabilidade social. 
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Parágrafo primeiro – A entidade beneficiária será escolhida pela 

Assembléia Geral Extraordinária que decidir sobre a dissolução ou 
extinção da “ASA” e deverá ter registro junto ao Conselho Nacional de 

Assistência Social, sendo reconhecida como de utilidade pública nos 
níveis municipal, estadual e federal. 
 

Parágrafo segundo – A transferência de bens  da “ASA” somente poderá 
ser feita a instituição que adapte seus estatutos para adotar, quanto a 

esses bens, as mesmas diretrizes estabelecidas neste Estatuto. 
 
Artigo 35º - A “ASA” terá um CONSELHO DE HONRA composto por 

associados ou pessoas que venham a ser escolhidas pelo Conselho de 
Administração e que tenham seus nomes referendados pela Assembléia 
Geral, desde que já tenham ou venham a ter 80 anos de idade. 

 
Artigo 36º - Com o intuito de preservar os objetivos da “ASA”, referidos 

no artigo 4º destes Estatutos, fica constituído um CONSELHO DE 
JOVENS colaboradores voluntários que sejam descendentes de 
associados, em número ilimitado para contribuir com sugestões, idéias, 

propostas junto aos órgãos da administração.    
 

Artigo 37º - Os membros do Conselho de Administração, do Conselho 
Fiscal e os associados não responderão, nem mesmo subsidiariamente, 
pelas obrigações assumidas pela entidade, salvo nos casos de excesso 

de mandato ou infração estatutária. 
 
Artigo 38º - Os membros do Conselho de Administração, da 

Superintendência e das Gerências, do Conselho Fiscal e aqueles que 
forem indicados para exercerem cargos executivos e administrativos na 

“ASA”, não poderão ter idade superior a 75 (setenta e cinco) anos. 
 
Artigo 39º - O Conselho de Administração poderá criar Departamento 

como órgãos acessórios e de colaboração compostos por associados ou 
profissionais prestadores de serviços, sempre visando a boa e efetiva 

administração da entidade, sendo certo que nestes casos, serão 
elaborados regimentos próprios. 
 

Artigo 40º - Ao associado que eventualmente vier a ser excluído da 
entidade, conforme previsto na  letra “c” do artigo 22 deste, fica 
assegurado o direito de defesa no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

comunicação da exclusão o Superintendente Executivo que terá prazo 
de 30 (trinta) dias para conhecer ou denegar o pedido de 

reconsideração, sendo-lhe, então, garantido o direito de recurso no 
prazo de 10 (dez) dias à Assembléia Geral, conforme determina o artigo 
57 combinado com o artigo 54, inciso II do Código Civil Brasileiro. 

 
Artigo 41º– Os casos omissos ou duvidosos, deste Estatuto deverão ser 
levados à decisão do Conselho de Administração e, a critério deste, à 

Assembléia Geral, e serão solucionados com base nas disposições legais 
vigentes. 
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Artigo 42º - O presente Estatuto a ser votado em Assembléia Geral 
entrará em vigor na data de seu registro perante o 3º Registro de Títulos 

e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica.   
 
 

 
São Paulo, 20 de junho de 2013. 

 
 
Maria Inês de Paula Eduardo 

Presidente do Conselho de Administração 
 
 

Visto da advogada: 
_______________________________ 

Maria Luisa Vaz de Almeida Andrade 
OAB/SP nº 97.702 


