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L AR "M AR. A T E R E Z A V. E • R A

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede, Objetivos e Duração
Art. 1° O -Lar Maria Tereza Vieira, é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma
associativa, sem fins econômicos e duração por tempo indeterminado, inscrito no C.N.P.J. sob o
número 80.760.879/0001-09, tendo sua sede e foro em Londrina, no Estado do Paraná, na Rua
Santa Clara, número 165, CEP 86027-590, e será regido pelo presente Estatuto e pela legislação que
lhe for aplicável.
promoção da assistência social,
Art. 2 0 O Lar Maria Tereza Vieira tem por finalidade praticar a
priorizando a assistência à velhice desamparada de idosos que comprovadamente residam no
Município de LondrinalPR; objetiva, ainda, à medida que seus recursos permitam, ampliar sua obra
filantrópica criando ambulatórios médicos para atendimento aos respectivos internos e, sem
prejuízo ao atendimento destes, para prestar assistência também a externps...
Parágrafo único: O Lar Maria Tereza Vieira não distribui eventuais excedentes operacionais, brutos
ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do se1:1 patrimônio, auferidos
mediante o exercício de suas atividades e finalidades, entre membros ou. ~~iadqs, cdljtbofidores,
conselheiros, diretores, empregados ou doadores, e os aplica integralmente t'la consecÓção 'do seu
,'0 .
objetivo social.
Art. 30 No desenvolvimento de suas atividades o Lar Maria Tereza Vieira observfá os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eqfência e não fará
qualquer discriminação de sexo, raça, cor, condição social, credo político ou religIOSO:Parágrafo único: O Lar Maria Tereza Vieira se dedica às suas atividades 1>or meio de execução
direta de projetos; programas ou planos de ações; convênios; termos de parcerias com empresas,
pessoas fisicas, entidades, conselhos municipais e setores do governo, nacional ou internacional;
doação de recursos fisicos, humanos, financeiros; recebimento de doação de recursos fisicos.
humanos, financeiros; prestação de serviços intermediários de apoio a outras o~ganizações sem fins
lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins; atividade comercial varejista de
livraria.
Art. 40 O Lar Maria Tereza Vieira poderá ter um Regimento Interno que, aprovado pela Assembléia
Geral, disciplinará o seu funcionamento, a criação dos órgãos internos que se fizerem necessários e
questões outras não abrangidas por este Estatuto, desde que guardem a necessária correlação aos
princípios e finalidades da instituição.
Art. 50 A fim de cumprir suas finalidades, o Lar Maria Tereza Vieira se organizará em tantas
unidades de prestação de serviços. quantas se fizerem necessárias, podendo atuar em todo território
nacional e abrir Departamentos, núcleos, filiais ou licenciados que se regerão por normas
estatutárias.
Att. 60 O Lar Maria Tereza Vieira poderá se integrar com organizações sociais de interesse público
que estejam qualificadas na Lei n°. 9.790/99.
CAPÍTULO II
Dos Associados
Art. 70 Integram o quadro de associados do Lar Maria Tereza Vieira, com direito na Assembléia
Geral a voz, voto e ocupação de cargos eletivos de direção, fiscalização e administr~ç-o, t?,. da.s
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Igrejas Presbiterianas Independentes de Londrina/PR, existentes ou vierem a ser constituídas, bem
como o respectivo Presbitério de Londrina CNPJ 77.214.443/0001-00
Art. 8° O número de associados do Lar Maria Tereza Vieira é ilimitado e a qualidade de associado é
intransmissível.
Art. 9° São direitos de todos os associados do Lar Maria Tereza Vieira:
- tomar parte nas assembléias gerais;
- manifestar sobre atos e decisões e atividades do Lar Maria Tereza Vieira~
- manifestar e apresentar sugestões de trabalho.
Art. 10 São deveres dos associados do Lar Maria Tereza Vieira:
- cumprir as disposições estatutárias e regimentais;
- acatar as decisões das assembléias e do Conselho Administrativo;
- contribuir para que as finalidades sejam alcançadas;
- contribuir financeiramente com a instituição;
- zelar pelo nome e patrimônio da instituição.
Art. 11 Os associados que não cumprirem as determinações do presente estatuto ou mantiverem
conduta incompatível com o mesmo estarão sujeitos a penalidades de advertêncill, suspensão,
exclusão ou demissão.
Parágrafo primeiro: A pena de advertência será registrada em ata, após devidamente comunicado ao
associado; o associado será punido com advertência apenas uma única vez, no que a reincidência
determinará a imediata aplicação da pena de suspensão ou exclusão.
Parágrafo segundo: A pena de suspensão será sempre por prazo determinado .~ ser fixado pelo
Conselho Administrativo, não podendo ser este inferior a 90 (noventa) dias; já tendo sido o
associado punido com suspensão anterior, o prazo da nova suspensão 1tã01Joderá ser inferior a 120
(cento e vinte) dias.
, .
Ali. 12 Entende-se por justa causa apta a ensejar a demissão ou .•~"plusão d0.0l:iSsoeado, o
descumprimento ou conduta deste que atente aos objetivos e finalidades'd. irtstitui4ão; ãprática
de crime ou contravenção; a insubmissão aos dirigentes e diretores do Lar Maria Tereza Vieira; e a
i'" •
_;.
aplicação, por três vezes, da penalidade de suspensão.
Parágrafo primeiro: O Conselho Administrativo poderá, pela circunstância d~~at,o e histórico de
boa conduta do associado, converter a pena de exclusão em suspensão, seI!'P.re-cumulada esta
substituição com a perda de eventual cargo ou função exercida pelo associacJo pÜriidona instituição.
Parágrafo segundo: Decretada a exclusão, o associado, devidamente cientificado, terá um prazo de
10 (dez) dias para, querendo, recorrer à Assembléia Geral, sendo que este recurso não terá efeito
suspensivo.
Parágrafo terceiro: Não havendo recurso por parte do associado excluído, a'decisão do Conselho
Administrativo é soberana, não dependendo de ratificação da Assembléia Geral.
Art. 13 Cabe ao Conselho Administrativo, de oficio ou mediante requerimento por escrito de
qualquer interessado que apresente provas legítimas instaurai', instruir e solucionar todo e qualquer
procedimento disciplinar.
Parágrafo único: A instauração de procedimento disciplinar para apuração de faltas cometidas por
membros do Conselho Administrativo é competência privativa da Assembléia Geral, que no mesmo
ato da instauração nomeará comissão para instruir o processo e apresentar parecer, em data
estabelecida, para deliberação e julgamento em Assembléia Geral sempre com o voto concorde da
maioria absoluta dos presentes, não podendo deliberar sem a 'presença mínima de 113 (um terço) dos
associados.
Art. 14 O procedimento disciplinar para apuração de todas e quaisquer falta garantirá o
contraditório e ampla defesa ao associado investigado que, a seu critério, poderá ou não nomear
advogado para assisti-lo.
Art. 15 O procedimento disciplinar observará, para instauração e aplicação da penalidade, os
princípios da atualidade e proporcionalidade.
~
Art. 16 As penas de advertência e suspensão poderão ser aplicadas a falos não constantes no rol de
justa causa para exclusão. .
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Igrejas Presbiterianas Independentes de Londrina/PR, existentes ou vierem a ser constituídas, bem
como o respectivo Presbitério de Londrina CNPJ 77.214.443/0001-00
Art. 8° O número de associados do Lar Maria Tereza Vieira é ilimitado e a qualidade de associado é
intransmissível.
Art. 9° São direitos de todos os associados do Lar Maria Tereza Vieira:
- tomar parte nas assembléias gerais;
- manifestar sobre atos e decisões e atividades do Lar Maria Tereza Vieira:
- manifestar e apresentar sugestões de trabalho.
Art. 10 São deveres dos associados do Lar Maria Tereza Vieira:
- cumprir as disposições estatutárias e regimentais;
- acatar as decisões das assembléias e do Conselho Administrativo;
- contribuir para que as finalidades sejam alcançadas;
- contribuir financeiramente com a instituição;
- zelar pelo nome e patrimônio da instituição.
Art. 11 Os associados que não cumprirem as determinações do presente estatuto ou mantiverem
conduta incompatível com o mesmo estarão sujeitos a penalidades de advertênci~ suspensão,
exclusão ou demissão.
Parágrafo primeiro: A pena de advertência será registrada em ata, após devidamente comunicado ao
associado; o associado será punido com advertência apenas uma única vez, no que a reincidência
determinará a imediata aplicação da pena de suspensão ou exclusão.
Parágrafo segundo: A pena de suspensão será sempre por prazo determinado .~ ser fixado pelo
Conselho Administrativo, não podendo ser este inferior a 90 (noventa) dias; já tendo sido o
associado punido com suspensão anterior, o prazo da nova suspensão iiãojJoderá ser inferior a 120
(cento e vinte) dias.
, "
Art. 12 Entende-se por justa causa apta a ensejar a demissão outr"plusão do~s~ado, o
descumprimento ou conduta deste que atente aos objetivos e finalidades'd. iristituiQão; a--prática
de crime ou contravenção; a insubmissão aos dirigentes e diretores do Lar Maria Tereza Vieira; e a
," .
aplicação, por três vezes, da penalidade de suspensão.
Parágrafo primeiro: O Conselho Administrativo poderá, pela circunstância d~~ato e histórico de
boa conduta do associado, converter a pena de exclusão em suspensão, se~re-curnulada esta
substituição com a perda de eventual cargo ou função exercida pelo associacJo pllnirlona instituição.
Parágrafo segundo: Decretada a exclusão, o associado, devidamente cientificado, terá um prazo de
10 (dez) dias para, querendo, recorrer à Assembléia Geral, sendo que este recurso não terá efeito
suspensivo.
Parágrafo terceiro: Não havendo recurso por parte do associado excluído, a 'decisão do Conselho
Administrativo é soberana, não dependendo de ratificação da Assembléia Geral.
Art. 13 Cabe ao Conselho Administrativo, de oficio ou mediante requerimento por escrito de
qualquer interessado que apresente provas legítimas instaurai:', instruir e solucionar todo e qualquer
procedimento disciplinar.
Parágrafo único: A instauração de procedimento disciplinar para apuração de faltas cometidas por
membros do Conselho Administrativo é competência privativa da Assembléia Geral, que no mesmo
ato da instauração nomeará comissão para instruir o processo e apresentar parecer, em data
estabelecida, para deliberação e julgamento em Assembléia Geral sempre com o voto concorde da
maioria absoluta dos presentes, não podendo deliberar sem a "presença mínima de 1/3 (um terço) dos
associados.
Art. 14 O procedimento disciplinar para apuração de todas e quaisquer falta garantirá o
contraditório e ampla defesa ao associado investigado que, a seu critério, poderá ou não nomear
advogado para assisti-lo.
Art. 15 O procedimento disciplinar observará, para instauração e aplicação da penalidade, os
princípios da atualidade e proporcionalidade.
Art. 16 As penas de advertência e suspensão poderão ser aplicadas a fatos não constantes no rol de
justa causa para exclusão.
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Parágrafo único: Das decisões que condenarem os associados a penas de advertência ou suspensão
não caberá qualquer recurso, sendo desnecessária a ratificação da decisão pela Assembléia Geral.
Act. 17 Sendo instaurado processo disciplinar para apuração de fatos passiveis de quaisquer das
penalidades listadas neste estatuto, o associado investigado será imediatamente afastado e impedido
de exercer qualquer direito ou função que lhe tenha sido conferido na instituição; a aplicação de
penalidades de advertência ou suspensão tornará definitivo o afastamento de cargos ou funções e
ensejará a perda de todos e quaisquer direitos até que seja cumprida integralmente.
A11. 18 A demissão do associado poderá se dar por abandono, caracterizado pelo decurso de 12
(doze) meses sem que compareça a qualquer trabalho do
Maria Tereza Vieira, mediante
afirmação por escrito de três associados, e, mesmo tendo sido notificado por meio de
correspondência com aviso de recebimento no endereço informado quando de sua inclusão, não
comparecer para externar seu desejo de permanecer membro da instituição.
Parágrafo único: A demissão do associado poderá se dar mediante simples requerimento; sendo que
o respectivo termo, com assinatura do solicitante, será arquivado pela instituição.
Art. 19 Excluído o associado ou tendo este deixado a instituição voluntariamente, não será possível
pleitear o recebimento em restituição das contribuições que tenha prestado ao patrimônio do Lar
Maria Tereza Vieira.
Art. 20 Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocas.
Parágrafo único: Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações
sociais.
Art. 21 A simples possibilidade e a efetiva titularidade de cotas ou kação ideal .do patrimônio do
Lar Maria Tereza Vieira é absolutamente afastada e rejeitada por este estatuto, que expressamente
apregoa o impedimento de qualquer associado ou terceiro estranho à in§titílição vir a ser ou intentar
ser proprietário de título representativo do patrimônio da entidade.
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CAPÍTULO III
· . ·i"
Dos Órgãos Deliberativos e Administrativos ..
Art. 22 O Lar Maria Tereza Vieira possui os seguintes órgãos de administração eJiscalização:
_ Assembléia Geral;
11',
- Conselho Administrativo; e
~t:
- Conselho Fiscal.
..
.
Parágrafo primeiro: O presente estatuto é reformável no tocante a administração, observando o
mesmo quorum previsto para as demais alterações estatutárias.
Parágrafo segundo: O Lar Maria Tereza Vieira não remunera, sob qualquer forma, os associados
integrantes do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal.
..
I,

. :-

CAPíTULO IV
Da Assembléia Geral .
A11. 23 A Assembléia Geral, que será presidida pelo Presidente do Conselho Administrativo, é
órgão máximo de deliberação e fiscalização do Lar Maria Tereza Vieira, e se constituirá. na
proporção dos respectivos direitos, de 02 (dois) membros indicados por cada um dos respectivos
associados, em pleno gozo de seus direitos estatutários.
Act. 24 Compete à Assembléia Geral, dentre outras atribuições relacionadas nesse Estatuto:
- eleger e destituir os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal;
- alterar o estatuto;
- decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens imóveis;
- aprovar o Regimento Interno;
- examinar e aprovar a prestação de contas da instituição, com parecer do Conselho Fiscal;
- resolver os casos omissos neste estatuto.
Parágrafo único: Para a destituição de membros do Conselho Administrativo, do Conselho FisC,aI e,
alteração do estatuto é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à A~S
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Geral especialmente convocada para esse fim não podendo ela deliberar, em primeira convocação
sem a maioria dos associados, ou com menos de um 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.
Art. 25 A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano para examinar e aprovar
as contas da instituição e, sendo pertinente e mediante prévia inclusão em pauta, eleger os
integrantes do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, bem como resolver os casos omissos
neste estatuto e decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens
imóveis.
Art. 26 A Assembléia Geral se realizará, extraordinariamente, quando convocada pelo Conselho
Administrativo ou mediante convocação do respectivo presidente; pelo Conselho Fiscal; e por
requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo dos seus direitos estatutários.
Art. 27 A Assembléia Geral será convocada por edital afixado na sede do Lar Maria Tereza Vieira
e/ou publicado na imprensa local, por boletim interno ou outros meios conven;entes, com
antecedência mínima de 07 (sete) dias.
Parágrafo primeiro: A Assembléia Geral reunir-se-á e deliberará em primeira convocação com
quorum mínimo de maioria absoluta dos associados; em segunda convocação, meia hora após, com
quorum mínimo de 1/5 (um quinto); por fim, em terceira e última convocação, tran~corrida mais
meia hora, com qualquer número.
Parágrafo segundo: Em qualquer convocação, a Assembléia Geral não poderá ser instaurada sem a
presença mínima de 2/3 (dois terços) dos integrantes do Conselho Administrativo.
Art. 28 A Assembléia Geral, excluídas as matérias com quoruns diferenciados especificadas neste
estatuto e na legislação civil deliberará costumeiramente por aclamaQão; exigindQ,.porém qualquer
interessado, a votação será por escrutínio secreto.
Art.. 29 Ocorrendo qualquer circunstância que venha a afastar pro\4sótia ou definitivamente o
Presidente do Conselho Administrativo, este será imediatamente substih!ído pelo Vice Presidente, e,
na fàlta deste, pelo Primeiro Secretário e, assim respectivamente, até\que se conVO"guem- novas
eleições para escolha do substituto definitivo.
..' . "l
!
{
Parágrafo único: Não sendo possível a substituição por quaisquer dos acima indicados a Assembléia
Geral, tão logo instaurada e coordenada pela pessoa ou por um representante l~itimamente eleito
pelo grupo que a convocou, elegerá um administrador ad hoc que conduijráos trabalhos e
permanecerá à frente da instituição até que se realize nova eleição num prazo ~~if!lO de 30 (trinta)
dias.
;
,
>.

CAPÍTULO V
Do Conselho Administrativo
Art. 30 O Lar Maria Tereza Vieira adotará práticas de gestão administtativa. necessanas e
suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de beneficios e vantagens pessoais
e/ou a familiares até o terceiro grau, em decorrência da participação nos processos decisórios.
Art. 31 O Conselho Administrativo do Lar Maria Tereza Vieira será constituído por um Presidente,
um Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros.
Parágrafo primeiro: O mandato dos integrantes deste conselho é de 01 (hum) ano, podendo os
ocupantes dos respectivos cargos serem reconduzidos.
Parágrafo segundo: Caberá ao Presidente do Conselho Administrativo ou ao Presidente em
exercício, além de seu voto ordinário, o voto de desempate, seja nas reuniões do Conselho
Administrativo ou da Assembléia Geral.
Parágrafo terceiro: Para eleição dos integrantes do Conselho Administrativo poderão ser
constituídas chapas integradas pelos membros indicados por cada um dos associados para a
respectiva assembléia geral; todavia, a Assembléia Geral poderá votar na chapa apresentada ou em
quaisquer dos membros indicados pelos respectivos associados individualmente.
Parágrafo quarto: Para eleição dos integrantes do Conselho Administrativo será sempre apresentada,
sem prejuízo de outras chapas ou da eleição referida de membros elegíveis individualmente, como,
chapa permanente àquela composta pelos integrantes da COMEX do Presbitério de
.
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Art. 32 Compete ao Conselho Administrativo do Lar Maria Tereza Vieira, dentre outras atribuições
elencadas neste Estatuto:
- presidir, instruir e solucionar procedimentos administrativos disciplinares;
- cumprir e fazer cumprir este estatuto;
- desenvolver programas e projetos;
decidir sobre a contratação, demissão e remuneração dos funcionários da instituição, inclusive
de departamentos, núcleos, filiais ou licenciados;
- reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de
interesse comum;
- decidir sobre questões administrativas gerais e aquisição de bens patrimoniais;
- nomear e destituir diretoria local de departamentos. núcleos. filiais ou licenciados.
An. 33 O Conselho Administrativo se reunirá ao menos uma vez por mês.
An. 34 Compete ao presidente:
- representar a instituição judicial e extra-judicialmente;
- cumprir e fazer cumprir este estatuto e regimento interno;
- presidir a Assembléia Geral;
- assinar toda a documentação da instituição;
- convocar e presidir reuniões do Conselho Administrativo;
- proceder ao despacho financeiro junto com o Tesoureiro;
- monitorar, avaliar e acompanhar os projetos e programas;
- representar o Lar Maria Tereza Vieira perante repartições públicas, especialmente junto à
Receita Federal;
.,.. outorgar procuração, caso julgue necessário, ao Gestor Social plÚ"a que este o represente no
exercício de quaisquer de suas competências.
:''";:- ::;-'
Parágrafo único: Juntamente com o T e s o u r e i r o : . -'~i::
- autorizar a movimentação de fundos do Lar Maria Tereza Vieira,õenttomo' abrír,. enêerrar e
, movimentar contas bancárias;
- contrair empréstimos, após aprovação do Conselho Administrativo e""Assembléia Geral;
- celebrar contratos de interesse do Lar Maria Tereza Vieira;
.~_,
adquirir bens móveis e imóveis e aceitar doações com encargos onerosos,~s-autorizaçãodo
~
Conselho Administrativo;
.
alienar, hipotecar, dar em caução ou permutar bens do Lar Maria: Tereza Vieira, após
'aprovação da Assembléia Geral;
- adquirir bens imóveis, mediante autorização prévia da Assembléia Geral e do Conselho
Administrativo.
.
Art. 35 Compete ao Vice-Presidente:
- substituir o Presidente em sua falta ou impedimento;
- assumir o mandato em caso de vacância até seu término;
- prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente.
An. 36 Compete ao Primeiro Secretário:
- secretariar as reuniões do Conselho Administrativo e da Assembléia Geral e redigir as atas;
publicar todas as notícias das atividades do Lar Maria Tereza Vieira;
- elaborar a pauta das reuniões do Conselho Administrativo e da Assembléia Geral;
- coordenar e encaminhar as correspondências internas e externas.
Art. 37 Compete ao Segundo Secretário:
- substituir o Primeiro Secretário em sua falta ou impedimento;
- assumir o mandato em caso de vacância até seu término;
- prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário.
Art. 38 Compete ao Primeiro Tesoureiro:
- arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios
mantendo em dia a escrituração do Lar Maria Tereza Vieira;
e
.}
- pagar as contas autorizadas pelo presidente;
.1\
/
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apresentar mensalmente, relatórios de receitas e despesas; , :' ·
- apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitadas;
- apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração do Lar Maria Tereza Vieira, incluindo os
relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
- conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria;
manter todo o numerário em estabelecimento de crédito em nome do Lar Maria Tereza Vieira.
sendo que a movimentação de todo e qualquer valor mantido em referida instituição
financeira somente se dará com assinatura conjunta do Tesoureiro e do Presidente do
Conselho Administrativo;
- outorgar procuração, caso julgue necessário, ao Gestor Social para que este o represente no
exercício de quaisquer de suas competências.
Art. 39 Compete ao Segundo Tesoureiro:
- substituir o Primeiro Tesoureiro em sua falta ou impedimento;
- assumir o mandato em caso de vacância até seu término;
- prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro.
CAPÍTULO VI
Do Conselho Fiscal
Art. 40 O Conselho Fiscal será constituído por 03 (três) membros e seus respectivos suplentes,
escolhidos pela Assembléia Geral, sendo facultado, ainda, que os associados interessados indiquem
um representante para assessorar aos integrantes deste Conselho Fis~l tendo est.e ,indicado, ainda,
direito a lavrar eventuais ressalvas ao fmal do relatório a ser apresentado pelo Conselho Fiscal à
f"
Assembléia Geral.
.
Parágrafo primeiro: O mandato do Conselho Fiscal será coincidente cQm o mandato do Conselho
Administrativo
'. :.~ J"
~.... - '
Parágrafo segundo: Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo' ~ecti\ro sdplenfe, até o
seu ténnino.
Parágrafo terceiro: Para eleição dos integrantes do Conselho Fiscal poderão' ser konstituídas chapas;
todavia, a Assembléia Geral poderá votar na chapa apresentada ou em qua~.Q.uer dos membros
elegíveis individualmente.
't'. ,~
,04 • "
Art. 41 Compete ao Conselho Fiscal:
..'
.
- examinar os livros de escrituração do Lar Maria Tereza Vieira;
- opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as
operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores do Lar
Maria Tereza Vieira;
- requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das
operações econômico-financeiras realizadas pelo Lar Maria Tereza Vieira;
- apresentar o balanço das contas para aprovação pela Assembléia Geral;
- contratar e acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;
- convocar extraordinariamente a Assembléia Geral.
Art. 42 O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 03 (três) meses e, extraordinariamente,
sempre que se fizer necessário.
•
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CAPÍ1ULO VII
Da Secretaria de Gestão Social
Art. 43 Poderá, a qualquer tempo e de acordo com a necessidade, ser criada uma Secretaria de
Gestão Social que será composta por membros ou não do Lar Maria Tereza Vieira, sendo presidida
por um Gestor Social, que será nomeado ou contratado diretamente pelo Conselho AdministratiVif\
podendo eventualmente ser remunerado pelas suas atividades, diretamente pelo Lar Maria Tere
\
Vieira, com vínculo empregatício ou em [onna de contrato de trabalho autônomo, sem víncul
empregatício.

"/.. . /~~\ \.\1
~"",V
, , \. Vi,,/,),
I""

.

h

"

. .' . , ,.i I.i'
\\

\

.

. : li , ,. i

'~. .

i ',',."_'

,\ J .

E

~:"H:~

Parágrafo primeiro: O Lar Maria Tereza Vieira poderá a qualquer tempo e por critérios próprios,
contratar funcionários efetivos ou outros sistemas de parcerias, de acordo com a legislação vigente.
Parágrafo segundo: O Gestor Social deverá apresentar relatório das atividades da Secretaria de
Gestão Social durante o ano, bem como demonstração geral das contas, acompanhado do
competente parecer fiscal.
Art. 44 Compete à Secretaria de Gestão Social:
- despachar as correspondências e informações recebidas;
- gerenciar as atividades administrativas do Lar Maria Tereza Vieira;
- acompanhar e assessorar os trabalhos dos Departamentos, núcleos, filiais ou licenciados, bem
como encaminhar relatórios sobre o funcionamento e atividades destes ao Conselho
Administrativo.
Art. 45 A estrutura organizacional da Secretaria de Gestão Social será dimension~a conforme
necessidade do Lar Maria Tereza Vieira e pela demanda dos trabalhos dos Departamentos, núcleos,
filiais ou licenciados.
CAPÍTULO VIII
Do Departamento
Art. 46 Departamentos são núcleos de atividades constituídos através de normas operacionais
próprias, com aprovação da Assembléia Geral e coordenação do Conselho Administrativo, podendo
ser atividades de elaboração e execução de projetos; produção; comércio e serviços.
Art. 47 Os Departamentos terão autonomia administrativa e finaRceira, pode!ldo inclusive ser
constituídos sob a forma de filiais, com a seguinte forma operacional:
.-' prestação de contas bimestral;
r ...
- elaboração do plano anual de atividades;
- avaliação mensal das operações e seus resultados;
,".1 ';
~. . :z-'
- subordinação direta ao Conselho Administrativo e Secretaria de Gestàlt Soc'ial. {'
Art: 48 Os Departamentos poderão ser extintos, quando seus resultados não forem satisfatórios ou
que não atendam aos objetivos do Lar Maria Tereza Vieira.
/" .
_:..
Art. 49 Cada Departamento de trabalho, será coordenado por associad~.~ ou profissionais
contratados ou nomeados pelo Conselho Administrativo, podendo form#:gR:lpo de gestão
independente, com estrutura administrativa própria e/ou como filiais, copforht'ê sua estrutura de
trabalho.
Parágrafo único. A constituição dos Departamentos, mediante deliberação da Assembléia Geral ou
do Conselho Administrativo e registro na respectiva ata, será representada por termo de constituição
a ser registrado como anexo do presente Estatuto, demonstrando a respectiva finalidade, sua
Diretoria e específica estrutura administrativa.
CAPÍTULO IX
Condições para Alteração Estatutária e Dissolução
Art. 50 As alterações do presente Estatuto poderão ser feitas a qualquer tempo em Assembléia Geral
convocada especialmente para esse fim e dependerão da deliberação favorável de 2/3 (dois terços)
dos associados com direito a voto presentes, garantindo-se quorum mínimo para instauração da
Assembléia Geral em primeira convocação de 112 (metade) dos associados e em segunda
convocação o mínimo de 1/3 (um terço).
Art. 51 Este estatuto não poderá ser alterado caso a instituição esteja em processo de dissolução ou
na iminência do mesmo.
Parágrafo único: Em caso de dúvida suscitada por integrantes da administração ou por 115 (um
quinto) dos associados quanto à iminência de dissolução do Lar Maria Tereza Vieira, esta se~,
sanada pela impossibilidade de alteração do estatuto.
'.
Art. 52 No caso de dissolução do Lar Maria Tereza Vieira, o respectivo patrimônio líquido será
transferido a pessoajuridica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, inciso IV, do art. 4°, que tenh,''"\\
í'-')f,
o mesmo objetivo social, mediante deliberação da Assembléia Geral.
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Art. 53 A dissolução do Lar Maria Tereza Vieira dar-se-á mediante voto favorável de 2/3 (dois
terços) dos associados com direito a voto presentes à Assembléia Geral, especialmente convocada
para tal fim, nos termos deste Estatuto, não podendo esta deliberar em qualquer convocação com
menos de 113 (um terço) dos associados.
Art. 54 Ocorrida a dissolução da instituição não será possível o recebimento em restituição das
contribuições prestadas ao patrimônio do Lar Maria Tereza Vieira.
Art. 55 Na hipótese de a organização obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída pela
Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período
em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido a outra pessoa
jurídica qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.
Art. 56 O presente estatuto, sempre que alterado, será publicado na sede do próprio Lar Maria
Tereza Vieira por duas semanas seguidas, no que todos os associados serão tidos como çientificados
do seu teor e de suas alterações.

CAPITULO X
Dos Livros
Art. 57 O Lar Maria Tereza Vieira possui os seguintes livros:
- livro de atas das reuniões e assembléias,
- livro de presença das reuniões e assembléias,
- livro contábil e fiscal,
- demais livros exigidos pelas legislações pertinentes.
"
..
Art. 58 Os livros poderão ser em folhas soltas, enumeradas e arquivadas, e vistados periodicamente
~ ..
pelo-Conselho Fiscal.
Art. 59 Os livros estarão à disposição pública, podendo ser acessado por"qualquer cidadão associado
ou não, junto à Secretaria de Gestão Social, não sendo pcrmitida a sua retiiWia do locat;.. . ,::-'
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CAPÍTULO XI
i'·'
Dos Recursos Financeiros
Art. 60 O patrimônio e a receita do Lar Maria Tereza Vieira constituir-se-ão dotbens e direitos que
lhe couberem, pelos que vier a adquirir no exercício de suas atividades:
I.t=~ :-:-
- subvenções da União, do Estado, do Município e empresas de econornja rrtista;
- termos de Parceria, Convênios e Contratos firmados com o Poder Público para financiamento
de projetos na sua área de atuação;
- contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
doações, legados e heranças;
- rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao patrimônio sob a
sua administração;
contribuição de pessoas físicas e jurídicas;
- recebimentos de direitos autorais;
- resultados de prestação de serviços;
- resultados de eventos, feiras e concursos;
- captação de incentivos e renúncias fiscais;
- juros e rendas bancárias;
- rendas de imóveis próprios ou de terceiros;
- resultados de venda de produtos;
- donativos dos associados,
- e outros.
Art. 61 Toda a receita será aplicada única e exclusivamente na consecução das finalidades e dos\\
objetivos do Lar Maria Tereza Vieira, dentro do território nacional.
\
Art. 62 O Lar Maria Tereza Vieira poderá receber contribuições, doações, legados e subvenções, de \
pessoas físicas e jurídicas nacionais e internacionais, destinados a formação e ampliação de s~u(\
f

patrimõnio ou à realização de trabalhos específicos.
.
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Art.63 O patrimônio do Lar Maria Tereza Vieira será constituído de bens móveis, imóveis,
veículos, semoventes, ações e títulos da dívida pública e outros afins.
CAPíTULO XII
Da Prestação de Contas
Art. 64 A prestação de contas da organização observará no mínimo:
- os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
• a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal ao relatório de
atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de
débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer
cidadão;
- a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da
aplicação dos eventuais recursos oQjeto do Termo de Parceria, conforme previsto em
regulamento;
- a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita,
conforme o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal.
CAPÍTULO XIII
Das Disposições Gerais
Art. 65 Não será permitido o manifesto político partidário nos trabalhos do Lar Maria Tereza
Vieira.
"
Art. 66 O Conselho Fiscal poderá contratar auditoria externa para respaldar o seu parecer na Análise
~ ..
do Balanço Patrimonial e dos Relatórios.
Art. 67 O Lar Maria Tereza Vieira poderá operar em todo território Naçional, devendo obedecer às
,:""'.
.=0:-'
normas e a legislação de cada Município ou Estado da Federação.
'.l ~·.i ';
k
"':\"
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CAPÍTULO XIV
Das Disposições Transitórias
Art. 68 O Conselho Administrativo do Lar Maria Tereza Vieira para o ano de ~QlO será constituído
pelos integrantes da COMEX do Presbitério de Londrina: Presidente: .rIIo.~uís Simoneti,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.156.741-0 PR e CPF I]" 19:3~240.739-15; Vice
presidente: Leonardo Mendes Neto, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n°
6.017.260-9 PR e CPF n° 032.452.409-96; Primeiro secretário: Ricardo Baracho dos Anjos,
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 28.925.149-7 SP e CPF n° 268.198.448
32; Segunda secretária: Sonia Regina Machado da Rocha, brasileira, casada, portadora da Cédula de
Identidade RG n° 854.970-2 PR e CPF n' 280.958.809-06; Primeiro tesoureiro: Sidnei Luiz
Tizziani, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 868.859 - PR e CPF n°
058.217.709-04; Segundo tesoureiro~.
Ric
José de Sous~ brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade RG n° 20.654.527-7 PR ~l}f n 183.888.884-32.
Art. 69 O presente Estatuto entra.rQ e WJ.Jr n dia 01/01/2010.
~
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