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CLA§A-

DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRÉ
E§TATUTO
(Alteração e Consolidação)
CAPÍTULO

I

DA DENOMINAÇÃo, NATUREZA JURÍDrcA, DURAçÃO, SEDE E FORO

A "CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTE§ DE SANTO ANDRÉ', designada neste
pela
Estatuto
sigla "C|-ASA', fundada pelo Lions Clube Santo André Centro e por membros da
comunidade andreense, em 10 de setembro de 1975, sob a dênominação de "Corpo de Patrulheiras
Mirins de Santo André'e com o ingresso do Lions Clube Santo André Jardim, em I de novembro de
1978, é uma pessoa juridica de direito privado, de natureza associação sem fins econômicos e
lucrativos, de caráter beneficente, com atuaçâo na área de assistência social, de forma articulada com
as demais políticas públicas, inscrita no CNPJ/MF sob n0. 48.135.800/000146, com sede e foro no
Município e Comarca de Santo AndÉ, Estado de São Paulo, na Avenida Dom Jorge Marcos de Oliveira
n0. 50, Vila Guiomar, CEP 09090480, sendo regida por este Estatuto e pelo disposto na legislação

Artigo

10.

vigente.

Artigo ?. A CLASA terá duração por prazo indeterminado.

Artigo

A CLASA poderá adotar um regimento e outras normas de organizaçâo interna, elaboradas
pela Diretoria Executiva e aprovadas pelo Conselho Deliberativo, que disciplinem o seu funcionamento
30.

e detalhem as disposições contidas neste Estatuto.

Artigo 40. A fim de cumprir suas finalidades, a CLASA poderá atuar em todo o tenitório nacional,
organizando-se em tantas unidades quantas forem necessárias, que também serâo regidas por este
Estatuto, normas de organização interna e legislação aplicável.

CAPíTULO II
DOS OBJETIVOS, PÚBLICO.ALVO,
ATIVIDADES E CARACTER|STICAS I NSTITUCIOIIIAI§

§EçÂ0

I

DOS OBJETIVOS E PÚBLEO.ALVO

A CLASA tem por missão institucionali promove4 defender e garantir os dirertos de crianças,
adolescenfes e lbveng em situações de vulnerabilidade ou risco, contribuindo para o reryaÍe e
fortalecimento de vínculos familiares e comunitário,$ o desenvolvimento humano e socraí e a integração
ao mundo do trabalha, na perspectiva de sua proteçã0, autonomia, dignidade, segurança e cidadania.

Artigo

50.

Artigo 6'. A CLASA tem por objetivos sociais:
a promoção do pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, a defesa e garantia

l.

de seus díreitos;
il.

a promoção da assistência social, atuando na proteção à infância, adolescência, juventude e

ilt.

tv.

família e integraçâo ao mundo do trabalho, de forma articulada com as demais políticas públicas;
a promoção da educação profissional, ciência e tecnologia, esporte elazer;
a promoçâo da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artistico;

V.

a defesa,

preservação

sustentável;

e conserva$o do meio

ambiente. e

do desenvolvimento

L,,,í§§

,$

vl.
vil.
vilt.
tx.

a promoÇâo do voluntariado;

a promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
a experimentação, nâo lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas altemativos
de prcduçã0, comércio, emprego e credito;
a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros
valores univercaís, vísando à construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Artigo 70. O público-alvo prioritário das açoes da CLASA é composto por crianças, adolescentes,
jovens e famílias, em situações de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, nos termos da Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS) e deliberaçôes dos Conselhos de Assistência Social,

Parágrafo único. Também poderão ser ofertadas açoes voltadas a adultos e idosos, com base no
principio da matricialidade familiar, nos termos da legislação que rege a Política de Assistência Sociale
demais políticas públicas setoriais.

sEÇÃo il
DASATIVIDADES

Artigo 8o. Na consecução de seus objetivos, a CLASA poderá adotar as ações e os meios cabíveis,
dentre os quais se destacam:
realizar atendimento, defesa e garantia de direitos na área da assistência social, nos termos da
Constituiçâo Federal (CF), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), ResoluçÕes dos
Conselhos de Assistência Social e demais dispositivos legais e regulamentares aplicáveis;
fortalecer valores e vínculos familiares, incentivando a socializaçâo e a convivência comunitária;
desenvolver açôes socioassistenciais direcionadas a individuos e famílias, propiciando o acesso
a benefícios, projetos, programas e serviços da rede de assistência social, de forma integrada às
demais políticas públicas setoriais;
promover o acesso à informação e novas tecnologias, apoderamento de direitos e protagonismo
na formulação e controle social das politicas públicas;

l.

ll.
lll.

lV,
V.

Vl.
Vll.

atuar de forma efetiva

e

articulada para

a

melhoria da qualidade de vida de crianças,

adolescentes, jovens e famílias, desenvolvendo a@es que possibilitem o acesso e o usufruto do
direito à assistência social, educaçâo profissional, cultura, esporte, lazer, cuidados de saúde,
alimentaçâ0, trabalho, segurança pública e meio ambiente saudável, dentre outros;
promover ampla divulgaçã0, proteção e defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens,
estabelecidos no ordenamento jurídico vigente pelas distintas formas de açâo e reivindicaçã0, na
esfera política e no contexto da sociedade, envidando os esforços e recumos necessários para
que sejam respeitados, praticados e aperfeiçoados;
oferecer condiçôes e oportunidades para a construção da autonomia, assegurando aos
adolescentes e jovens, com equidade, o direito à profissionalizaçâ0, ao trabalho e à renda, por
meio de serviços, programas e projetos voltados à formação políticocidadã, integração ao
mundo do trabalho e inclusão produtiva inserção ou reinserçâo qualiÍicada e monitorada no
mercado do trabalho, tais como aprendizagem profissional, estágio de estudantes e, ainda,

-

Vlll.

empreendedorismo, associativismo e cooperativismo;
estimular e partícipar de campanhas, estudos, conferências, fóruns, espaços de deliberaçâo e
controle social, além de atividades que visem ao aperfeiçoamento das politicas públicas
intersetoriais voltadas à efetivação dos direitos fundamentais de crianças, adolescentes e jovens,
construção de novos direitos e promoção da cidadania;

lX. atuar junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, acompanhando projetos e
reivindicando a construção de novos direitos, fundados em novos conhecimentos e padrôes de
atuação reconhecidos nacional e internacionalmente;

,,N
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X.

manter articulação e parceria com organizaçôes, nacionais e estrangeiras, e órgãos públicos de
defesa de direitos, colaborando nas aSes, campanhas e movimentos que venham a ser
empreendidos, êm consonância com os objetivos deste Estatuto;

Xl, incentivar e promover o voluntariado;
Xll.

desenvolver atividades socioambientais, educacionais, culturais, artísticas, recreativas e
desportivas;

Xlll.

divulgar suas ativídades, por quaisquer meios de comunicaçâ0, estimular e apoiar a criação e

XlV.

desenvolver quaisquer atividades para a consecução de seu objeto social, mesmo que não
es§am contempladas expressamente neste Estatuto, desde que lícitas e aprovadas pelo

manutenção de instítuiçoes congêneres;

Conselho Deliberativo.

Parágrafo primeiro. A dedicação da CIÁSA às suas atividades configura-se mediante a execução
direta de serviços, programas, projetos, planos de açoes correlatas, por meio da doação de recurcos
físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras
organizaSes sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas aÍins.
Par.ágrafo segundo. A CLASA prestará seus serviços em espaços com estrutura adequada, utilizando
se de equipe multidisciplinar formada por profissionais qualificados, colaboradores contratados e
voluntários, nos termos da legislação vigente e das diretrizes das políticas públicas democraticamente
traçadas.

Parágrafo terceiro.

A

CLASA poderá firmar convênios, contratos, termos de cooperação e

instrumentos jurídicos afins, promovendo iniciativas com pessoas físicas, jurídicas e organismos de
apoio, nacionais ou estrangeiros, inclusive paia captaçâo de recursos, com vistas à sustentabilidade de
suas atividades e para o alcance de sua finalidade social.
Parágrafo quarto. A CLASA poderá celebrar parceria com a administração pública, em regime de
mútua cooperação, para a consecuçâo de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a
execução de atividades ou p§etos expressos em termos de colaboraçã0, termos de fomento ou
acordos de cooperaçã0.

Parágrafo quinto. A CLASA não terá participação em campanhas de interesse político-partidário ou
eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.

Artigo S. As atividades de assistência social, realizadas pela CLASA, são regidas pelos seguintes
princlpios:

l.

11.

lll.

supremacia

do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de

rentabilidade

econômica;

universalidade dos direitos sociais,

a fim de tomar os

destinatários

da ação

assistencial

alcançáveis pelas demais políticas públicas;

respeito à dignidade do cidadão e cidadã, sua autonomia e direito a beneficios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vetando-se qualquer comprovaçâo
vexatoria de necessidade;

lV. igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza,
garantindo-se equivalência às populaçoes urbanas e rurais;
V. divulgação ampla dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como
dos recursos oferecidos pelo Poder Públíco e dos critérios para sua concessão;
Vl. referenciamento na rede socioassistencial, conforme organização do Sistema Único de
Vll.

Assistência Social (SUAS);
articulação com as demais politicas públicas implicadas na promoção da integração ao mundo
do trabalho.

h,,,,m

sEçÃo lll
DAS CARACTERISTICAS ITIISTITUCIONAIS

Artigo í0. A CLASA caracteriza-se por:
ser organização da sociedade civil, ter natureza estritamente privada, objetivos voltados à
promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, transparência nas suas

l.

açÕes, observando os principios constitucionais e legais aplicáveis;
1t.

ilt,

tv.
V.

realizar atendimento, defesa e garantia de direitos na área da assistência social, no contexto da
intercetorialidade das políticas públicas para a integralidade da proteção;
prestar serviços
realizar açoes de assistência social, de forma gratuita, continuada,
planejada,
permanente e
para os usuáríos e a quem deles necessitar, sem discriminaçã0, seja
em funçâo de distinção ou restriçâo derivada de gênero, orientação sexual, etnia, raça, cultura,
opinião politico-paúidária, religiã0, convicçã0, limitação pessoal ou qualquer outra;
garantir a universalidade do atendimento, independentemente de contraprestação dos usuários;
famílias, em situação de
atender, prioritariamente, crianças, adolescentes, jovens
vulnerabilidade social deconente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos,

e

e

da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade ou qualquer outra situação de
vt.

vil,
vilt.

vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal;
utilizar critérios de seleção definidos por meio da Política Nacional de Assistência Social (PNAS),
tais como a avaliação do perfil socioeconômico, a tenitorialidade abrangida pelos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS) e oukos especificados nas Resoluções dos Conselhos
de Assistência Social, no âmbito nacional, estaduale municipal;
assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados
na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da
efetividade na execuçâo das ações socioassistenciais.

CAPITULO III
DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES

Artigo íí. 0 quadro associativo da CLASA será composto por 2 (duas)categorias de associados:
Associados Mantenedores, responsáveis pela gestã0, administraçâ0, direção e manutenção da

l.

CLASA, constituídos pelo Lions Clube Santo André Centro e Lions Clube Santo André Jardim, na
proporção de 50% (cinquenta por cento) cada um, representados por delegados, escolhidos
entre seus associados, com mais de (um) ano de filiação e em pleno gozo de seus direitos
estatutários;

Í

ll.

AssociadosHonoríficos,constituídospor:

a)
b)

c)

d)
e)

Fundadores: os que subscreveram a ata de fundação da lnstituição;
Colaboradores:os que contribuírem para a manutenção da lnstituição;
Beneméritos: os que derem contribuição de grande valor à lnstituição;
Honorários: os que prestarem relevantes serviços à lnstituiçâo;
Associados do Lions Clube Santo André Centro e Lions Clube Santo André Jardim.

Parágrafo primeiro. Os Associados Mantenedores, representados por seus delegados, não
respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigaçÕes contraídas pela CLASA, a não ser por uso
indevido da personalidade jurídica, que caracterize desvio de finalidade.
Parágrafo segundo. Os titulos de Associados Colaboradores, Beneméritos e Honorários deverão ser
propostos pelos Associados Mantenedores ou pela Diretoria Executiva, aprovados e conferidos pelo
Conselho Deliberativo.

tr.,,N*
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Artigo 12. A admissão dos Associados

Colaboradores,
índependentemente de classe social, nacionalidade, gênero, orientação sexual, etnia, raça, cultura,
opinião político-partidária, religiâo ou convicçâ0.
Parágrafo único. A proposta para inclusão de associado deverá valorizar, sobretudo, a identificaçâo
do candidato com os objetivos sociais previstos neste Estatuto, integração com serviços, programas e
projetos socioassistenciais, educacionais e aÉes comunitárias, além da disposição de colaborar
voluntariamente com as atividades da CLASA.

Artigo 13. Sâo direitos do Associado Mantenedor:
frequentar a sede e demais dependências, por meio de delegados indicados, colaborando no

l.
ll.
lll,

lV.

V.
Vl.

desenvolvimento das atividades da CLASA;
participar da Assembleia Geral, por meio de delegados indicados, com direito a voz e voto;
encaminhar, por escrito, à Diretoria Executiva, medidas que visem ao aperfeiçoamento
operacionalda CLASA;
convocar, na forma deste Estatuto, a Assembleia Geral Extraordinária, mencionando os motivos
da convocaçâo e os assuntos a serem discutidos;
indicar delegados para os cargos dos órgãos deliberativos e de administração da CIÁSA e
substituí-los em caso de vacância, na forma prevista neste Estatuto.
desligar-se do quadro associativo, mediante requerimento formalencaminhado ao Presidente do
Conselho Deliberativo e devidamente protocolizado na Secretaria da CLASA.

Artigo 14. Sâo deveres do Associado Mantenedor:
cumprir e fazer cumprir, por meio de seus delegados, as disposições deste Estatuto e das

L

normas de organização intema, bem como as decisões emanadas dos orgãos deliberativos e de
administração da CLASA;
zelar para que seus delegados mantenham conduta compativelcom as finalidades e valores da
CLASA;
pugnar pelo desenvolvimento social e pela ctnsecução de todos os objetivos da CLASA;
manter os dados pessoais e profissionais de seus delegados atualizados junto à CLASA;
determinar aos seus delegados o comparecimento e participaçâo ativa nas Assembleias Gerais

ll.
lll.
lV,
V.
e demais reuniÕes convocadas;
Vl. zelar para que seus delegados exerçam voluntária e gratuitamente, com zelo, integridade e

lealdade, os cargos estatutários para os quais sejam indicados, da mesma forma procedendo em
relação àrs fun$es e atividades que lhes forem atribuídas pelos órgãos deliberativos e de

Vll.

administraçâo da CLASA;
zelar pelo patrimônio material e imaterialda CLASA.

Artigo í5. São díreitos do Associado Honorífico:
frequentar a sede e demais dependências, colaborando no desenvolyimento das atividades da

l.
CLASA;
ll. participar da Assembleia Geral, na forma deste Estatuto, com direito a voz, desde que não esteja
impedido por quaisquer restriçÕes regimentais;
lll. convocar a Assembleia Geral, na forma do disposto no parágrafo segundo, do Artigo 23.
lV. encaminhar, por escrito, à Diretoria Executiva, medidas que visem o aperfeiçoamento
operacionalda CLASA;
V. desligar-se do quadro associativo, mediante requerimento formalencaminhado ao Presidente da
Diretoria Executiva e devidamente protocolizado na Secretf\CLASA.

À
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Artigo 16. São deveres do Associado Honorífico:
cumprir as disposições deste Estatuto e das normas de organizaçâo intema, bem como as

l.
decisôes emanadas dos órgãos deliberativos e de administração da CLASA;
ll. manterconduta compatívelcom as finalidades e valores da CLASA;
lll. pugnar pelo desenvolvimento sociale pela consecução de todos os objetivos da CI-ASA;
lV. manter os dados pessoais e profissionais atualizados junto à CIÁSA;
V. zelar pelo patrimônio materiale imaterialda C["ASA.

Artigo 17. A exclusão de Associado Honorífico oconerá em caso de:
prática de ato incompativel com as disposiçôes estatutárias, regimentais, demais normativas

L
intemas ou decisões dos órgãos deliberativos e de administração da CLASA;
ll. difamação da CLASA, de qualquer de seus membros ou associados;
lll. desvio dos bons costumes;
lV. prática de atos ilícitos ou imorais,

Parágrafo único. A exclusâo de Associado, nos termos deste Artigo, dar-se-á por decisão do Conselho
Deliberativo, apos procedimento que assêgure a ampla defesa e o contraditório, cabendo recurso à
Assembleia Geral.
CAPITULO IV
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS, DE FISCALIZAçÃO E ADMINISTRAçÃO

Artigo í8. São órgãos que compoem a CLASA:

l. Assembleia Geral;
ll. ConselhoDeliberativo;
lll. Conselho Fiscal;
lV. DiretoriaExecutiva.

sEçÃo
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DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 19. A Assembleia Geral é o órgâo soberano da CLASA e será composta pela totalidade dos
Associados em pleno gozo dos direitos civis e estatutários e em dia com as suas obriga@es
associativas.

Parágrafo primeiro. 0s Associados Mantenedores serão representados por 12 (doze) delegados, na
proporçâo de 50% (cinquenta por cento) para cada um, indicados para um perÍodo de 2 (dois) anos,
Parágrafo segundo. Oconendo vacância do cargo de delegado, o Associado Mantenedorque sofreu a
baixa, deverá indicar, no prazo máximo de 15 (quinze)dias, o seu substituto para representação pelo
prazo restante.

Artigo 20. São atribuiçoes da Assembleia Geral:
eleger os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;
destituir, total ou parcialmente, membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria

l.
ll.

1ll.

lV.
V.
Vl.
Vll.

Executiva;
fundir a CLASA com outras instituiçôes congêneres ou extingui-la;
aprovar o Estatuto e suas posteriores alteraçoes;
autorizar a Diretoria Executiva a gravar ou alienar bens imÓveis;
destituir delegados indicados pelos Associados Mantenedores que descumprirem as disposiSes
deste Estatuto ou das normas de organização interna;
analisar recurso de associado excluido e dêcidir em

últimajnstâR9ia.
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AÉigo 21. A Assembleia Geral será presidida e secretariada pelo Presidente e Secretário do Conselho
Deliberativo, respectivamente.

Artigo 22. A Assembleia Geral 0rdinária deverá ser convocada a cada 2 (dois) anos, pelo Presidente
do Conselho Deliberativo, até a 2a (segunda) quinzena do mês de novembro, com a finalidade de
analisar e homologar as indicações dos Associados Mantenedores e eleger os membros do proximo
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscale Diretoria Executiva, que serão empossados automaticamente
na

1a

(primeira) quinzena do mês de janeiro, mediante assinatura de termo de posse.

Artigo 23. A Assembleia Geral Extraordinária deverá tambem ser convocada pelo Presidente do
Conselho Deliberativo, quando tiver que deliberar sobre os assuntos enquadrados nos itens ll a Vll, do
Artigo 20, ou quando se fizer necessário.
Parágrafo primeiro. A Assembleia Geral Extraordinária poderá ainda ser convocada pelo Associado
Mantenedor, Presidente do Conselho Fiscal, Presidente da Dhetoria Executiva, somente podendo
deliberar sobre o assunto que motivou a sua convocaçã0.
Parágrafo segundo. E garantido a 1/5 (um quinto)dos associados o direito de promover a convocação

da Assembleia Geral, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo, com
cópia para o Presidente da Diretoria Executiva, mencionando os motivos da convocação e os assuntos
a serem discutidos.

Artigo 24. A convocação da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária deverá ser feita por meio de
comunicação escrita aos Associados Mantenedores, entregue mediante protocolo ou enviada por email, e edital afixado no quadro de avisos da sede ou divulgado no srfe da CLASA na lntemet para os
Associados HonoríÍicos, com um prazo mínimo de 8 (oito) dias de antecedência.

Artigo 25. A Assembleia Geralsomente poderá deliberar, em primeira convocaçã0, com a presença da
maioria absoluta dos delegados representantes dos Associados Mantenedores e, em segunda
convocaçã0, meia hora apos, com qualquer número, exceto nos casos dos incisos ll, lll, lV e V, do
Artigo 20, quando será exigida convocação especial para tais fins e a presença minima de ?3 (dois
terços) do total de delegados com direito a voto.
Parágrafo primeiro. As deliberaçoes da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples de votos
dos delegados.
Parágrafo segundo. Em caso de empate, o Presidente do Conselho Deliberativo, no exercício da
Presidência da Assembleia Geral, além de seu voto como delegado dará o voto de desempate.

sEçÃo
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DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aúigo 26. O Conselho Deliberativo, com mandato de 2 (dois) anos e dirigido por igual prazo por uma
Mesa com Presidente e Secretário, será composto de 6 (seis) membros efetivos e 6 (seis) membros
suplentes, observando-se o disposto no Artigo 54, sendo:
4 (quatro)efetivos e 4 (quafo) suplentes indicados pelos Lions Clubes dentre seus membros, na

l.
ll.

l1l.

proporçâo de 50Yo (cinquenta por cento) para cada um;

1 (um) efetivo e 1 (um) suplente

indicados pelos mesmos Clubes, dentre elementos da

comunÍdade, nâo membros dos Lions Clubes;

1 (um) efetivo e 1 (um) suplente indicados pelos mesmos Clubes, dentre elementos da
comunidade, não membros dos Lions Clubes e que tenham participado dos serviços, programas
ou projetos desenvolvidos pela CLASA.

preenchidos
parágrafo primeiro. Na hipótese do inciso I deste Artigo, os cargos em vacância serão

p.lorlupl"iites do Associado Mantenedor que sofreu a diminuição da sua representação'
terão direito a voto
Fãàgái. segundo. ôs súprentes poderao participar das reuniões, mas somente

quanão substi[uindo conselheiros efetivos que a elas não comparecerem'
ll e lll deste Artigo, quando um clube
Éãraõ*io rceiro. para as indicaçoes_pievistas nos incisos
de indicar 1 (um) membro suplente. Deve
indicar I (um) membro eietivo, o outro clube tem o direito
do outro inciso, o Clube que indicou (um)
existir altemância nas escolhas, então prrá indicação
suplente; e o Clube que indicou 1 (um) membro
membrc efetivo tem oOireito oã inOicar'i (r*) membro
suplente, tem o direito de indicar 1 (um) membro efetivo'

t

I

.

Artigo 27. Compete ao Conselho Deliberativo:
geral para o exercicio social subsequente,
apreciar e aprovai o plano de ação e o orçamento

l.
apresentados pela Diretoria Executiva;
apreseltado pela Diretoria Executiva;
ll. apreciar e aprovar o relatório anual de atividades,
DirúrÍa Executiva, após o parecer do Conselho
lll. apreciar e aprovar as contas prestadas pela
Fiscalsobre as demonstrases financeiras e contábeis;
lV. autorizar a Diretoria Execuiiva a receber doaçáo de bensdeimÓveis;
Associados Honorificos especificados
de admissão oú exclusão
v. deliberar.oor. ãr p.postas
nc'e 'd'
do Artigo 11;
no inciso ll, letras "b',
analisar assuntos especíÍicos da CLASA,
vl. constituir comissoes temporárias ou fermanentes, paraLions
Clubes, respeitado o principio da
que deverão ser compstas por membros doà

q$

Vll.
Vlll.

lX.
i.
Xl.

um dos clubes;
proporcionalidade de 50% (cinquenta por cento) de
e suas posteriores alterações;
interna
ãpúrrr o regimento e outras normas àe organização
acompanhaie supervisionar os trabalhos da Diretoria Executiva;
aprovareventuais alterações no plano de ação;
àirurr a implantação dó novas atividades, nâo expressamente previstas neste Estatuto;
operacional construída
deliberar soUre peáiOo de construçã0, modificação ou expansâo da área

da CLASA;
até a posse dos
assumir a direção da CI-ASA no caso de renúncia rcletiva da Diretoria Executiva
Estatuto.
membros designados para a comissão, na forma prevista no Artigo 60 deste
Parágrafo primeiro. O Conselho Deliberativo reunir-se-á :
-ordinariamente,
atê o dia 15 de dezembro de cada ano, para o fim previsto no inciso l, deste

Xll.

l.
ll.
lll,

Artigo;

ll lll, deste
ordúariamente, até o dia 15 de abrilde cada ano, para os fins previstos nos incisos e

Artigo;

extúordinariamente, em qualquer época, para as suas demais atribuiçÕes.
por seu Presidente ou
nàragrafo segundo. As reunioàs do Conselho Deliberativo serão convocadas
ou e-maií, salvo
Secrãtário, com um prazo mínimo de I (oito) dias de antecedência, por meio de carta

em caso de urgência,
presença da maioria
Artigo 28. 0 Conselho Deliberativo funcionará, em primeira convocaçã0, com a

de sãus membros e, em Segunda convocaçâ0, meia hora após, com qua§uer nÚmero'
primeiro. As dãcisÕes do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria de votos dos
ÉáÀgàf, 'Em
de empate, o Presidente do Conselho Deliberativo, além de seu voto como

pàrint r.

caso

Conselheiro dará o voto de desempate.

Éarágrato segundo. Apenas a aprovação de implantagâg 9g novas atividades, não expressamente
previãtás n.ró Estatuto, exigirá b votó concorde oe ug (dois terços) dos membros do Conselho
Deliberativo.
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DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 29. A CLASA será administrada por uma Diretoria Executiva, com mandato de 2 (dois) anos,
composta de Presidente, Vice-Presidente, Diretor Administrativo, Vic+Diretor Administrativo, Diretor
Financeiro e Vice-Diretor Financeiro, observando-se o disposto no Artigo 54.
PaÉgrafo primeiro. Todos os componentes da Diretoria Executiva terão direito a voz e voto nas
reuniões, cabendo ao Presidente, no caso de empate, o voto de desempate.
Parágrafo segundo. Estará sujeito à perda do mandato, o Diretor que deixar de comparecer a 3 (três)
reuniôes consecutivas ou a 5 (cinco) altemadas, sem a devida justiÍicativa aceita pela Diretoria
Executiva e lavrada em ata.

Artigo 30. A Diretoria Executiva funcionará com a presença da maíoria de seus membros e reunir-se-á:

l.
ll.

ordinariamente, no mínimo uma vez por mês;

extraordinariamente, quando convocada por seu Presidente, pelo Presidente
Deliberativo ou Presidente do Conselho Fiscal.

do

Conselho

Artigo 31. Compete à Diretoria Executiva:

l.
ll.
lll.

lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.

lX.
X.
Xl.

dirigir e administrar a CLASA, observando os limites orçamentários;
aceitar e receber doa$es, exceto de bens imóveis, que dependerão de autorização do Conselho
Deliberativo;
orientar e supervisionar a elaboraçâ0, submetendo à apreciação do Conselho Deliberativo, até o
dia 15 de dezembro de cada ano, o plano de a@ e o orçamento geral para o exercício
subsequente;
orientar e supervisionar a elaboração do relatório anual de atividades e a prestação de contas e
encaminhá-los ao Conselho Deliberativo até o dia 31 de março do exercicio subsequente;
propor ao Conselho Deliberativo a oiaçâo de comissões necessárias ao regular funcionamento
da CLASA;
propor ao Conselho Deliberativo
admissão
exclusão de Associados Honoríficos
especificados no inciso ll, letras "b", "C e 'd' do Artigo 11;
cumprir e fazer cumprir o Estatuto, normas de organizaçâo intema e decisões dos órgâos
deliberativos;
propor alteraçÕes no Estatuto e normas de organizaçâo intema;
admitirempregados fixando seus vencimentos, podendo licenciá-los, suspendê-los ou demiti-los;
propor ao Conselho Deliberativo a construção, modiÍicaçâo ou expansão da área operacional
construída da CLASA, devendo indicar o custo previsto da obra, salvo se a mesma já estiver
prevista no orçamento;
criar cargos de diretores auxiliares para atuação voluntária em áreas específicas.

a

e

Artigo 32, Os membros da Diretoria Executiva nâo responderão, pessoalmente, pelas obrigaçoes que
legitimamente contraÍrem em nome da CLASA, mas assumem solidariamente essa responsabilidade
pelos prejuízos que causarem em virtude de infração da lei, Estatuto ou normas de organização
intema.

Artigo 33. Compete ao Presidente da Diretoria Executiva:
representar a CLASA ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo constituir

l.
ll.
lll.

procuradores com poderes especíÍicos;
convocar as reuniÕes da Diretoria Executiva e presidi'las;
assinar, convencionalmente ou por meios eletrônicos,

'

em conjunto com o Diretor

L
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Financeiro, Vice-Diretor Financeiro ou outro membro da Diretoria Executiva, cheques para
movimentação de @ntas, inclusive respectivos endossos, abrir contas bancárias, emitir,
endossar, caucionar e/ou descontar títulos;

lV. assinar convênios, contratos, termos de cooperação e instrumentos jurÍdicos afins;
V. assinar termos de fomento, termos de colaboraçâo e acordos de cooperação nas parcerias com
a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco;
Vl. autorizar despesas orçadas;
Vll.

assinar com o Diretor Financeiro, Vice-Diretor Financeiro ou outro membro da Diretoria
Executiva, a proposta de orçamento geral, as demonstraçÕes Íinanceiras e a prestaçâo de
contas anuala serem submetidas ao Conselho Deliberativo;

Vlll.

manter em perfeita ordem os livros, registros e demais documentos da CLASA;

lX. convocar reunião do Conselho Deliberativo;
X. convocar Assembleia Geral Extraordinária, na forma deste Estatuto, inclusive se o Conselho
Deliberativo não proceder às convocaSes nos prazos estatutârios ou sempre que ocorram
motivos graves ou urgentes.

Parágrafo primeiro. E dispensável a assinatura de integrantes da Dhetoria Executiva nos endossos
de cheques para crédito em conta bancária de titularidade da CLASA,

Parágrafo segundo. A utilizaçâo de títulos de crédito, notadamente duplicatas ou cheques, como
garantia de operações bancárias ou similares, somente poderá oconer mediante prévia autorização do
Conselho Deliberativo.
Parágrafo terceiro. Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus impedimentos, bem
como colaborar nos atos de sua gestâ0, inclusive podendo substituí-lo nos procedimentos e nas
assinaturas dos documentos mencionados neste Artigo.

Artigo 34. Compete ao DiretorAdministrativo:
orientar a elaboração das conespondências da CIASA, auxiliar

L

a

Presidência e/ou Vics

Presidência na elaboração de relatórios;
1t.
orientarou redigh as atas das reuniôes da Diretoria Executiva;
ilt.
acompanhare assistir a administração da CLASA em todas as suas atividades;
estabelecer e acompanhar, juntamente com o Presidente e/ou VicePresidente, as atividades
lv.
desenvolvidas pela CLASA, no cumprimento dos objetivos institucionais.
Parágrafo único. Compete ao Vice-Diretor Administrativo auxiliar e substituir o Diretor Administrativo
em seus impedimentos.

Artigo 35. Compete ao Diretor Financeiro:
praticar todos os atos relativos ao movimento econômico e financeiro da CLASA, na forma deste

l.
ll.

ll1.

Estatuto;

analisar mensalmente o balancete contábil e respectivo relatório, elaborado por profissional
competente, assinandoos com o Presidente ou Vice-Presidente;
assinar com o Presidente ou Vice-Presidente, cheques para movimentaçâo de contas bancárias,
inclusive respectivos endossos, emitir, endossar, caucionar e/ou descontar titulos, também em
conjunto com o Presidente ou Vice-Presidente, respeitadas as limitações previstas neste
Estatuto;
assistir ao Conselho Fiscal, semprc que solicitado;
controlaro patrimônio da CLASA;

lV.
V.
Vl. estabelecer e acompanhar, juntamente com o Presidente e/ou Vice-Presidente políticas de
planejamento estratégim da CLASA.
Parágrafo único. Compete ao Vice-Diretor Financeiro auxiliar e
impedimentos,

Diretor Financeiro em seus
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DO CONSELHO FISCAL

Artigo 36, 0 Conselho Fiscal, com mandato de 2 (dois) anos e dirigido por igual prazo por uma Mesa
com Presidente e Secretário, será composto de 6 (seis) membros, observando-se o disposto no Artigo
54, sendo:

l.
ll.

4

(quatro) membros indicados pelos Associados Mantenedores dentre seus membros, na

proporçâo de

50%o

(cinquenta por cento) para cada um;

2 (dois) membros indicados pelos mesmos Associados Mantenedores, na mesma propoçâo,
dentre elementos da comunidade, não membros dos Lions Clubes.

Parágrafo primeiro. Um dos membros do Conselho Fiscal deverá, preferencialmente, ser contabilista
legalmente habilitado, administrador ou economista.
Parágrafo segundo. O Conselho Fiscal poderá solicitar a contratação de auditoria extema para exame
das contas, devendo o custo dessa operação ser consignado no orçamento geral da CLASA.

Artigo 37. Compete ao Conselho Fiscal:
examinar os registros relativos à escrituração contábil

L

e fiscal da CLASA, bem como

os

respectivos comprovantes;
lt.

examinar as demonstra@s financeiras e contábeis apresentadas pelo Diretor Financeiro,
emitindo parecerfavorávelou não à sua aprovação, devidamente lavrado;

1il.

reu nir-se, ordi nariamente e extraordinariamente, sempre q ue necessário;

tv.

expor à Diretoria Executiva eventuais inegularidades ou eÍros encontrados, sugerindo medidas

V.
Vl.

para o saneamento;
sugerir à Diretoria Executiva, medidas que visem à melhoria dos controles intemos;

comunicar

ao Conselho Deliberativo eventuais questÕes não saneadas e outros

assuntos

levantados e julgados relevantes, no exercício de suas atribuiçôes.

Parágrafo primeiro. As reuniôes do Conselho Fiscal serâo convocadas por seu Presidente ou
Secretário, com um prazo mínimo de 8 (oito) dias de antecedência, por meio de carta ou e-mafi salvo
em caso de urgência.

Parágrafo segundo. O Conselho Fiscal será assistido, em suas análises, pelo Diretor Financeiro da
Diretoria Executiva.
CAPíTULO V
DAS FONTE§, APLTCAçÂO 0OS RECURSOS E PRE§TAçÃO DE COi'|TAS

Artigo 38. A CLASA poderá, de acordo com as suas necessidades, criar e manter atividades, como
instrumentos de captação de recunsos, de suporte Íinanceiro e de sustentabilidade à promoçâo de seus
objetivos institucionaís,

AÉigo 39. Os recursos necessários à manutenção da CLASA, custeio e desenvolvimento de suas
atividades serão licitamente obtidos, por meio de:
contribuições dos associados;
contribuiçoes e doaSes de pessoas físicas e jurídicas;

l.
ll.
lll.

lV.
V.

vt.

convênios, contratos, termos de cooperação ou instrumentos afins celebrados com pessoas
físicas, jurídicas e organismos de apoio nacionais ou estrangeiros;
contratos, termos de fomento, termos de colaboraçã0, acordos de cooperaçâo e instrumentos
juridicos afins elebrados mm a administraçâo pública, no âmbito federal, estaduale municipal;
rcpasses de recurcos provenientes dos fundos municipais,
subvenções, doações e legados;
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vil.
vlil.
rx.
X.

xl.
xil.
xlll.
XIV.
XV.

XVl.
XVll.

{Qoa*ose}

rendimentos e juros de aplicaçoes financeiras;
rendimentos de imóveis póprios ou de terceiros, que estejam sob sua administração;
rendimentos de usufrutos que lhes forem conferidos;
receitas provenientes de captação de renúncias e incentivos fiscais;
receitas provenientes de patrocínios;
receitas provenientes de comercialização de produtos próprios ou de terceiros;
rendas derivadas de suas marcas e da gestão de direitos autorais;
rendas provenientes de prestação de serviços;
rendas provenientes de bazares beneficentes, campanhas, exposi$es, feiras e promoção de
eventos em geral;
beneficios previstos na lEislação, inclusive recebimento de doaçÕes de empresas e distribuição
de prêmios, mediante sorteios, vale-brindes, concursos ou opera$es assemelhadas;
outras rendas eventuais.

AÉigo 40. A CL,ASA aplhará suas rendas, seus recursos e eventual supenvit integralmente no
tenitório nacional, na manutençâo e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
Artigo 4{. Os recursos advindos dos poderes públicos, incluindo as subvençôes e doaçoes, serâo
aplicados dentro do município ou estado que os originou e integralmente nas finalidades a que es§am
vinculadas.

Artigo 42,Para assegurar a transparência na aplicação dos recursos advindos dos poderes públicos, a
CLASA:

l.
ll.

lll.

lV.

divulgará na lntemet

e em locais visíveis em sua sede e demais estabelecimentos em

que

exerça suas ações todas as parcerias celebradas;

prestará contas, consoante o disposto no Artigo 70, parágrafo único, da Constituiçâo Federal,
demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis às parcerias com a administração
pública, conforme a origem dos recursos, mantendo escrituraçâo de acordo com os prÍncípios
Íundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
permitirá a realização de auditoria sobre a aplicação dos recurcos;
garantirá o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle intemo e do Tribunal
de Contas conespondente aos pro@ssos, aos documentos e às infornaçÕes relacionadas aos
instrumentos jurídicos celebrados, bem como aos locais de execuçâo do respectivo objeto.
CAPíTULO VI
DO EXERGíCIO SOCIIL, PATRIIÚÔMO,
PRATICAS CONTABEI§ E PUBLICIDADE DOSATOS

Artigo 43. O exercicio socialda CLASA coincidirá com o ano civil,

Artigo 44. Constitui patrimônio da CLA§A o conjunto de bens

e

valores, ativos

e

passívos,

demonstrados em balanç0.
Parágrafo único. A CLASA poderá adquirir quaisquer bens ou direitos por compra, doaçâo, legado ou
qualquer outra forma legal.

Artigo 45. A CLASA não constitui patrimônio exclusivo de individuo, grupo de indivíduos, familia, clube,
entidade de classe, sociedade ou associaçâo sem caráter

de assistência social.

f\,,,N

Artigo 4ô. Os dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou
não percebem remuneraçã0, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
título, em razão das competências, fun$es ou atividades que lhes são atribuídas pelos respectivos
atos constitutivos.

Artigo 47. A CIÁSA não distribui entre os seus associados, conselheiros, diretores, empregados,
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou liquidos,
dividendos, isençoes de qualquer natureza, bonifica@s, participaçÕes ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas ativídades, sob nenhuma forma, título ou pretexto, e os aplica
integralmente na consecuçâo do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da
constituição de fundo patrimonialou de reserva.

Artigo 48. Os associados e os membros dos órgâos deliberativos, de Íiscalização e de administração
não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obriga@es ou compÍomissos, de qualquer
natureza, contraídos pela CLASA, a nâo ser por uso indevido da pensonalidade jurídica, que caracterize
desvio de finalidade.

Artigo 49. A CLASA observará os principios fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade, adotando práticas que garantam a exatidã0, transpaÉncia e licitude de seus registros
contábeis e mantendo escrituração regular de suas receitas e despesas em sistemas, livros e
documentos revestidos das devidas formalidades, que ficarão à disposiçâo para análise de qualquer
cidadã ou cidadâo interessado.

Artigo

í,.

A CLASA observará, ainda, as seguintes regras, sem prejuízo de outras disposiçÕes legais e

regulamentares:

L

conservar, pelo prazo legal, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus
recursos e os relativos a atos ou opera$es realizados que impliquem modificação da situação
patrimonial;

ll.
lll,

cumprir as obrigaçôes assessórias estabelecidas na legislação tributária;

lV.

zelar pela manutenção de certidôes de regularidade fiscal, previdenciária, fundiária, hibutária e

V.

apresentar demonstraçôes contábeis, devidamente auditadas por auditor independente,
legalmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade, quando a receita bruta anual
auferida for superior ao limite fixado pela Lei;
outras, de acordo com a legislaçâo de cada ente federado;

adotar práticas de gestâo administrativa necessárias e suficientes para coibir
individualou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidas,

a

obtençâo,

Artigo 5í. A CLASA dará publicidade, por qualquer meio eficaz, e manterá de fácil acesso ao público
todos os demonstrativos contábeis e financeiros e o relatório de atividades, além de outras informa@s
e documentos previstos neste Estatuto e na legislaçâo vigente.

CAPÍTULOVII
DA DIS§OLUçÂO E EXflNçÂO

Artigo 52. Dissolver-se-á a CLASA:
de pleno direito, quando se verifique a impossibilidade do prosseguimento de suas atividades,

l.
ll.

mediante decisão da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse flm;
que assim o declare,

compulsoriamente, mediante decisão judicial transitada em
conforme o disposto no artigo 50, inciso XlX, da
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Artigo 53. No caso de dissolução da CLASA, o eventual patrimônio líquido remanescente será
destinado à entidade de assistência social congênere pessoa jurídica de direito privado, de igual
natureza, de Íins não econômicos e lucrativos, com sede e atuaçâo preponderante no Município de
Santo André, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no Conselho Municipalde Assistência Social
(CMAS) e registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que
preencha os requisitos da Lei n0. 13,019/2014 e demais disposições legais e regulamentares que
regem as parcerias com a adminishação pública e cujo objeto socialesteja, preferencialmente, voltado
à promoçâo das mesmas atividades e Íinalidades de relevância pública e social -, inexistindo êsta, a
uma entidade pública, de fins idênticos ou semelhantes; conforme deliberar a Assembleia Geral

-

Extraordinária,

Parágmfo único. Encenada a liquidação da CIASA, na forma da lei, proceder-se-á à sua extinção.
CAPITULO VIII
DAS DTSPOSçÕES GERATS

Artigo 54. Altemando-se a ordem

a

cada período de gestâ0, enquanto um dos Associados

Mantenedores indica o Presidente do Conselho Deliberativo e o Presidente do Conselho Fiscal, o outro
Associado Mantenedor indica os membros titulares da Diretoria Executiva.

Artigo 55. Perderá automaticamente o cargo que estiver exercendo, nos órgâos deliberativos, de
fiscalização ou de administração da entidade, o delegado que deixar de ser associado de qualquer um
dos Associados Mantenedores da CIÁSA.
Artigo 56.0s delegados que compuserem a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo ou o Conselho
Fiscal não poderão fazer parte da Diretoria Executiva, ressalvada apenas a hipotese prevista no inciso
Xlldo Artigo 27 deste Estatuto.

Artigo 57. Não poderão fazer parte do Conselho Fiscal, os membros dos demais orgãos da CLASA,
bem como os cÔnjuges ou companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 30
(terceiro)grau, dos membros da Diretoria Executiva.

Artigo 58. A CLASA não terá como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente
de órgão ou entidade da administraçâo pública, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 20 (segundo) grau.

PaÉgrafo único. O dirigente da CLASA que venha a se enquadrar em hipótese prevista no caput
deste artigo deverá imediatamente renunciar ao cargo.

Artigo 59. Em caso de vacância de qualquer cargo da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo,
o mesmo será preenchido pelos suplentes, até que sejam indicados os novos membros.
Parágrafo primeiro. Em caso de renúncia, o pedido dar-se-á por escrito, devendo ser protocolado na
Secretaria da CLASA e submetido, dentro do prazo máximo de 30 (trinta)dias, à ciência da Assembleia
Geral.

Artigo 60. Oconendo vacância coletiva nos cargos da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo ou
Conselho Fiscal, qualquer associado com direito a voto poderá convocar a Assembleia Geral, que
designará uma comissão de 6 (seis) membros para emergencialmente exercer o mandato.

Artigo 6í. Na eventual extinção de um dos Lions Clubes associados, os membros dos órgãos
deliberativos, de fiscalização e de administraçâo continuarão nos seus cargos,
vs,uve,srvvil,'s,""v""."4k)
até o final da gestã0,
qualo
finda a
Associado Mantenedor remanescente assumirTaí@io totalda CLASA
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Artigo 62. O associado, inclusive aquele que se desligar ou for excluído da CI-ASA, e as demais
pêssoas físicas ou jurídicas de direito privado que tenham efetuado contribui$es ou doações, seus
herdeiros e sucessores, nâo receberão devolução, restituição ou reembolso, mesmo no caso de
extinçâo ou dissoluçâo da Associação.

Artigo 63. 0s casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva e referenddos pelo Conselho
Deliberativo.

Artigo 64. Fica eleito o foro do Municipio e Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, com
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser, para dirimir quaisquer
controvércias deconentes deste Estatuto.

Artigo 65. A reforma deste Estatuto, com minuta analisada e com parecer favorável do Conselho
Deliberativo, teve sua aprovação na Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data.
Santo André (SP), 14 de dezembro de 2016

Presidente da
RG n0.2.423.

Genal

§ecretária da Assembleia Geral
RG no. 12.810.810-í - SSP/SP
CPF no.083.153.318-M

Visto da Advogada

da Diretoria Execuüva
RG no. 6.5ô2.056-2 - SSPiSP
CPF no.007.988.81&60
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