
ESTATUTO SOCIAL DA CASA DE APOIO JOANNA DE ÂNGELIS - CAJA 

 

 

CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E FINALIDADE 

 

 

Art. 1º. A Casa de Apoio Joanna de Ângelis, adiante denominada CAJA, com sede e foro na 

cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua João de Oliveira Silva, S/N – 

Quadra 6 – lote 13, Loteamento Libanópolis, Bairro Dom Rodrigo, é uma associação, de 

caráter civil, no âmbito do direito privado, de assistência social, educativa, beneficente e de 

cunho filantrópico, sem fins econômicos, políticos, de duração ilimitada, e vigente a partir da 

data de registro dos seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

competente. 

          § 1º. A Casa de Apoio Joanna de Ângelis - CAJA, entidade com personalidade jurídica 

própria independente, é mantida pela Sociedade Espírita Laços Fraternos - SELF, CNPJ-

06.320.184/001-53, doravante denominada “mantenedora”. 

§ 2º. Para fins comemorativos, a CAJA adotará como data de aniversário o dia 05 de 

maio de 2012. 

 

Art. 2º. A CAJA reger-se-á por este Estatuto, disposições legais e normas regimentais que lhe 

forem aplicáveis. 

Parágrafo Único. A CAJA poderá ter um Regimento Interno, aprovado pelo Conselho 

Deliberativo, cujo teor não poderá contrariar este Estatuto. 

 

Art. 3º. São princípios norteadores da CAJA:  

I. Semear corações, amparar famílias, vivenciar Jesus, à luz dos princípios espíritas;  

II. Promover evolução na qualidade de vida emocional de quem dela participa;  

III. Incentivar o trabalho num ambiente de diversidade, inclusão e fraternidade. 

 

Art. 4º. São objetivos sociais da CAJA:  

I. Promoção da assistência social e da educação; 

II. Dedicar-se à crianças e jovens, provenientes de famílias de baixa renda, em situação 

de risco social, incentivando-os ao estudo e à busca da concretização dos seus objetivos, 

oferecendo-lhes atividades em ambiente acolhedor e criativo;  

III. Exercer outras atividades de natureza assistencial e de promoção socioassistencial, 

tais como proteção da família, maternidade, infância, adolescência; amparo a crianças e 

adolescentes; assistência com interface nas políticas de educação e de saúde; integração ao 

mercado de trabalho; 

IV. O desenvolvimento de projetos e atividades de assistência social beneficente, 

direcionados a melhoria das condições de subsistência e de elevação da qualidade de vida de 

comunidades carentes; 

V. Prover e promover cursos, seminários e palestras que auxiliem na promoção humana; 

VI. Promover atividades artísticas e eventos culturais; 

VII. Produzir e publicar livros, jornais, revistas, apostilas e outras publicações; 
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VIII. Produzir e gravar em qualquer tipo de mídia, bem como, efetuar sua posterior 

distribuição e comercialização visando aplicar a renda obtida nas suas finalidades 

institucionais;   

Parágrafo único. O atendimento realizado pela CAJA é feito de forma contínua, 

permanente e planejada, sendo garantido ao público alvo da política nacional da assistência 

social, o acesso gratuito aos serviços, programas, projetos e benefícios oferecidos; 

 

Art.5º. A fim de cumprir com seus objetivos, a CAJA utilizará de todos os meios adequados e 

permitidos na Lei para consecução das finalidades, inclusive, poderá: 

I. Criar, denominar, modificar, dirigir, administrar e cessar atividades de setores, órgãos 

ou departamentos que julgar conveniente, de acordo com os dispositivos deste Estatuto e a 

legislação vigente;  

II. Promover na prestação de seus serviços atendimento gratuito, de acordo com normas 

pertinentes, concedendo gratuidades financeiras e econômicas, integrais e/ou parciais; 

III. Promover a captação de recursos junto à comunidade em geral, para viabilização dos 

objetivos institucionais;  

IV. Celebrar termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação com 

entidades congêneres ou governamentais com vistas ao desenvolvimento de seus fins 

sociais, atendendo as exigências previstas na Lei nº 13.019/2014. 

V. Abrir filiais, escritórios de representação, departamentos, divisões, conselhos, 

comissões técnicas e outras que julgar necessário, visando o cumprimento dos seus objetivos; 

 

Art.6º. No desenvolvimento das suas finalidades a CAJA não fará distinção alguma quanto à 

idade, raça, cor, sexo, orientação sexual, estado civil, condição social, credo político ou 

religioso, assim como não se envolverá em atividades de caráter político-partidário; 

 

 

CAPÍTULO II  

DOS MEMBROS, SEUS DIREITOS E DEVERES 

 

 

Art. 7º. A CAJA compor-se-á de número ilimitado de: 

I. Sócios administrativos;  

II. Sócios comunitários;  

III. Contribuintes voluntários; 

IV. Colaboradores. 

 

Art. 8º. Os sócios administrativos serão todos aqueles que, sem impedimentos legais, forem 

admitidos como tais, desde que sejam membros da mantenedora ou de qualquer outra 

entidade congênere filiada ou adesa à Federação Espírita do Paraná-FEP, e que tenham 

capacidade eleitoral ativa em suas respectivas instituições; 

 

Art. 9º. Para ser admitido como sócio administrativo o interessado deverá reunir os seguintes 

requisitos: 

I. Ter participação ativa em alguns dos trabalhos promovidos pela CAJA, em critério a 

ser definido por Regimento Interno; 
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II. Ser sócio da mantenedora ou de qualquer entidade congênere filiada à Federação 

Espírita do Paraná-FEP, e tenha capacidade eleitoral ativa em suas respectivas instituições;  

III. Preencher requerimento de admissão para esse fim, onde constem os dados pessoais 

e declaração em que afirme conhecer e aceitar os termos deste Estatuto, o Regimento 

Interno, seus princípios norteadores, como também as práticas usuais da sua mantenedora. 

          § 1º. O associado perderá os direitos sociais se deixar de participar ativamente das 

atividades da CAJA, ou das demais instituições contempladas no requisito II – Art. 9º. 

          § 2º. É vedado a qualquer funcionário da CAJA fazer parte do seu quadro associativo; 

          § 3º. Os membros das entidades, que não a mantenedora, que desejarem associar-se à 

CAJA como associados administrativos, deverão instruir a proposta de associação com 

Declaração emitida pela instituição a que pertencerem, dando conta da sua situação de 

associado com direito a voto na respectiva instituição. 

 

Art. 10. São direitos do sócio administrativo: 

I. Votar e ser votado para composição da Diretoria Executiva; 

II. Votar nas Assembleias Gerais convocadas, nas formas do Estatuto; 

III. Recorrer ao Conselho Deliberativo nos assuntos que se refiram a qualquer violação 

estatutária, que confronte os objetivos elencados no Estatuto; 

IV. Convocar Assembleia Geral para definir questões de interesse da CAJA, desde que 

apoiado por número equivalente a 1/5 (um quinto) dos sócios, no gozo de seus direitos; 

V. Apresentar propostas e sugestões de interesse social;  

VI. Fazer uso da palavra para propor e expor suas opiniões durante as Assembleias; 

VII. Ser notificado de qualquer denúncia ou documento que a CAJA vier a receber sobre a 

sua pessoa que comprometa sua condição de associado; 

 

Art. 11. São deveres do sócio administrativo: 

I. Acatar as disposições do Estatuto, do Regimento Interno, bem como as deliberações 

da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e das Assembleias Gerais; 

II. Colaborar para a realização dos fins sociais; 

III. Exercer os cargos para os quais foram designados e/ou eleitos; 

IV. Zelar pelo patrimônio moral e material da CAJA; 

V. Contribuir gratuitamente com seu trabalho e dedicação para a consecução das 

finalidades institucionais;  

VI. Desempenhar com dedicação e probidade os cargos ou tarefas que lhes forem 

confiados; 

VII. Tudo fazer ao seu alcance, visando o progresso material e social da CAJA; 

 

Art. 12. Serão admitidos como sócios comunitários todos os membros residentes na 

comunidade de Jardim Libanópolis ou bairros circunvizinhos, desde que tenham participação 

ativa nas atividades promovidas pela CAJA, e que preencham requerimento específico para 

tal condição. 

Parágrafo único. Os sócios comunitários poderão participar das reuniões do Conselho 

Deliberativo, nos termos definidos em Regimento Interno. 

 

Art. 13. Serão contribuintes voluntários da CAJA os que optarem por auxiliar financeiramente 

a CAJA com valores e periodicidade espontaneamente assumidos, que poderão associar-se, 

ou não, a CAJA. 
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Parágrafo único. É dever do contribuinte voluntário pagar em dia a contribuição 

assumida. 

 

Art. 14. Serão considerados como colaboradores, sem direito a voto, os simpatizantes que, 

sem tomar parte na administração da CAJA, queiram ajudá-la a cumprir suas finalidades. 

 

Art. 15. Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações 

constituídas pela associação. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA EXCLUSÃO DO SÓCIO 

 

 

Art. 16. O desligamento do sócio ocorrerá: 

I. Por motivo de falecimento, de interdição, de doença e por ausência, na forma da lei 

civil; 

II. Voluntariamente, por requerimento escrito dirigido ao Secretário-Geral da CAJA; 

III. Compulsoriamente, ao sócio que perder a condição de membro da mantenedora ou de 

entidade congênere filiada à Federação Espírita do Paraná-FEP. 

IV. Compulsoriamente, nos termos do artigo 14 e seguintes do presente Estatuto. 

 

Art. 17. O sócio poderá ser excluído da CAJA, desde que descumpra com os deveres 

assumidos e descritos no Estatuto. 

          § 1º. O processo de exclusão será iniciado por interesse de qualquer sócio no gozo de 

seus direitos estatutários, o qual encaminhará requerimento ao Conselho Deliberativo, 

justificando-o nos termos do Estatuto. 

          § 2º. Se assim pleitear o requerente, ser-lhe-á garantido o direito ao anonimato. 

 

Art. 18. Mediante sorteio, o Conselho Deliberativo escolherá um de seus membros para 

relatar o processo de exclusão. 

          § 1º. Ao relator caberá estudar a denúncia e previamente analisá-la no tocante à sua 

plausibilidade, ou seja, existência de justa causa para o seu processamento. 

          § 2º. Se o relator entender não ser plausível o requerimento, por estar ausente a justa 

causa, será o mesmo arquivado, dando-se ciência da decisão ao sócio denunciante e ao 

sócio denunciado, da qual não caberá recurso. 

 

Art. 19. Em reputando o relator ser plausível o requerimento, e merecedor de apuração, o 

denunciado será notificado, para apresentar defesa escrita dentro de 10 dias, postulando, se 

quiser, a produção dos meios de prova capazes de comprovar seus argumentos. 

          § 1º. Uma vez recebida a defesa do denunciado, o Conselho marcará data para 

julgamento, cabendo ao relator estudar, esclarecer aos demais acerca da matéria em votação, 

bem como externar o primeiro voto. 

          § 2º. A reunião de julgamento será de participação privativa dos membros do Conselho. 

          § 3º. A exclusão deverá ser aprovada por quórum não inferior a 2/3 (dois terços) dos 

membros presentes. 



Página 5 de 12 

 

 

          § 4º. Somente caberá recurso da decisão do Conselho que der pela procedência da 

denúncia, o qual deverá ser protocolado dentro de dez dias, contados da ciência da decisão. 

 

Art. 20. O recurso será julgado pelos membros da Diretoria Executiva, por maioria simples, e a 

decisão será homologada pelo Presidente, não cabendo recurso de tal deliberação.   

          § 1º. O resultado do julgamento será fixado resumidamente em edital. 

          § 2º. A pessoa excluída do quadro de sócios poderá continuar participando das 

atividades da CAJA e, cumprido o período de dois anos de participação ativa, poderá 

requisitar novamente a associação, passando pelos trâmites habituais de associação 

dispostos em Regimento Interno. 

 

Art. 21. Nenhum direito patrimonial terá o associado em razão de seu desligamento ou que for 

excluído, seja a que título for, pois a CAJA tem existência distinta dos seus associados; 

  

Art. 22. É intransmissível a qualidade de associado, inexistindo entre os mesmos direitos e 

obrigações recíprocas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Art. 23. A CAJA será administrada pelos seguintes órgãos: 

I. Assembleia Geral 

II. Conselho Deliberativo 

III. Conselho Fiscal 

IV. Diretoria Executiva 

 

 

Seção I -  DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

 

Art. 24. A Assembleia Geral, é um órgão deliberativo da CAJA, composto exclusivamente 

pelos sócios administrativos que gozarem de seus plenos direitos sociais, incluindo 

participação ativa nas atividades da CAJA. 

  

Art. 25. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, a cada ano, até o mês de dezembro, 

para aprovação do balanço patrimonial, e a cada dois anos, sempre nos anos pares, para 

eleição da Diretoria Executiva, nos termos do art. 45. 

§ 1º. A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente, sempre que convocada pela 

maioria do Conselho Deliberativo, pela maioria da Diretoria Executiva, ou a requerimento de 

1/5 (um quinto) dos sócios administrativos no gozo de seus direitos; 

§ 2º. Salvo disposição em contrário, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira 

convocação, com 2/3 (dois terços) dos associados que a compõem, e com qualquer número, 

trinta minutos após a hora designada. 

 

Art. 26. Compete à Assembleia Geral: 
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I. Eleger os componentes da Diretoria Executiva; 

II. Destituir os componentes da Diretoria Executiva; 

III. Alterar o Estatuto Social; 

IV. Aprovar as contas; 

V. Autorizar a oneração ou alienação do patrimônio da CAJA, nos casos previstos em 

Estatuto; 

§ 1º. Para as deliberações a que se referem os itens III e V é exigido o voto concorde de 

dois terços dos presentes à Assembleia especialmente convocada para esse fim, não 

podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou 

com menos de um terço nas convocações seguintes. 

§ 2º. Quando não exigido quórum específico em Lei ou no Estatuto, as deliberações 

serão aprovadas em Assembleia Geral por maioria simples. 

§ 3º. Cada sócio terá direito a apenas um voto nas Assembleias Gerais. 

  

Art. 27. A convocação da Assembleia Geral será feita através de edital fixado na sede da 

CAJA e da mantenedora, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devendo indicar, a 

Ordem do Dia a ser discutida e deliberada. 

  

 

Seção II -  DO CONSELHO DELIBERATIVO 

 

 

Art. 28. O Conselho é um órgão deliberativo da CAJA. 

§ 1º. O Conselho se reunirá ordinariamente, a cada bimestre, nos meses pares. 

§ 2º. O Conselho poderá ter reuniões extraordinárias, convocadas mediante portaria 

expedida pela Secretaria, a ser fixada em edital, por iniciativa de qualquer dos membros do 

Conselho, com antecedência mínima de sete dias, cuja pauta deverá ser obrigatoriamente 

detalhada e não poderá exceder o total de dois itens. 

§ 3º. O Conselho estará sempre sujeito, nas deliberações, de maioria simples para 

aprovação das matérias votadas, salvo nos casos em que houver outro quórum 

expressamente estabelecido no Estatuto. 

 

Art. 29. A composição do Conselho será formada pelos sócios administrativos, no gozo de 

seus direitos sociais, que estiver presente nas reuniões convocadas. 

§ 1º. A perda de qualidade de membro da mantenedora ou de entidade congênere 

filiada à FEP ou de associado da CAJA, implicará a perda automática de qualidade de 

membro do Conselho Deliberativo; 

§ 2º. A Presidência do Conselho Deliberativo caberá a um membro do Conselho Fiscal, 

que se revezarão na função, a cada seis meses; 

§ 3º. O não comparecimento, sem motivo justificado, a três reuniões consecutivas ou 

cinco reuniões intercaladas, no decorrer de um mandato da Diretoria Executiva, perderá a 

qualidade de membro do Conselho Deliberativo; 

§ 4º. O Administrador-Geral da mantenedora terá direito de participação das reuniões do 

Conselho Deliberativo da CAJA, e poderá, quando restar vencido nas deliberações, levar a 

questão para ser decidida, em última análise, pelo Conselho Deliberativo da mantenedora.   

 

Art. 30. Ao Conselho Deliberativo compete: 
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I. Elaborar e fazer modificações no Regimento Interno da CAJA; 

II. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

III. Deliberar, por maioria de votos, sobre os assuntos de ordem administrativa da entidade 

e que não contrariem os dispositivos deste Estatuto; 

IV. Detém competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e 

contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas; 

V. Deliberar, em suas reuniões, sobre atos da Diretoria Executiva, inclusive sobre a 

gestão financeira; 

VI. Autorizar a Diretoria Executiva a fazer gastos extraordinários, definidor por Regimento 

Interno, quando solicitados; 

VII. Elaborar programas de ações sociais; 

VIII. Propor à Assembleia Geral, especialmente convocada para tal, a destituição de 

quaisquer membros dos órgãos de administração, mediante prova de grave deslize no 

exercício de suas funções ou em qualquer outro caso que redunde em 

incompatibilidade moral com o cargo; 

IX. Relatar o processo administrativo de exclusão de sócio, de acordo com as normas 

previstas neste Estatuto; 

X. Atuar junto às instituições públicas e privadas viabilizando o funcionamento da CAJA; 

XI. Encaminhar à Assembleia Geral proposta de reforma estatutária; 

XII. Decidir sobre filiação ou desfiliação da CAJA junto a qualquer outra Instituição; 

XIII. Resolver os casos omissos neste Estatuto, decisões essas que só terão eficácia 

depois que homologadas pelo Conselho Deliberativo da mantenedora;   

 

 

Seção III -  DO CONSELHO FISCAL 

 

 

Art. 31. O Conselho Fiscal, que será composto por três membros, e tem por objetivo, 

indelegável, fiscalizar e dar parecer sobre todos os atos da Diretoria Executiva da CAJA, com 

as seguintes atribuições: 

I. Examinar os livros de escrituração da CAJA; 

II. Opinar e dar pareceres sobre balanços e relatórios financeiro e contábil, submetendo-

os a Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária; 

III. Requisitar ao 1º Tesoureiro, a qualquer tempo, a documentação comprobatória das 

operações econômico-financeiras realizadas pela CAJA; 

IV. Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes; 

V. Convocar Extraordinariamente a Assembleia Geral. 

§ 1º. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma vez por ano, na segunda 

quinzena de janeiro, em sua maioria absoluta, e extraordinariamente, sempre que convocado 

pela maioria simples de seus membros. 

§ 2º. As eleições para o Conselho Fiscal realizar-se-ão na mesma Assembleia Geral de 

eleição dos membros da Diretoria Executiva, ou seja, de 02 (dois) em 02 (dois) anos, por 

chapa completa de candidatos apresentada à Assembleia Geral, podendo seus membros 

serem reeleitos uma única vez. 
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Seção IV -  DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 

Art. 32. A administração da CAJA será exercida por uma Diretoria Executiva, que terá um 

mandato de dois anos;  

 

Art. 33. A Diretoria Executiva tem por fim prover a administração da CAJA, sendo de sua 

atribuição o exercício das seguintes funções: 

I. Gerenciamento da CAJA e de todas as suas atividades; 

II. Julgamento dos recursos interpostos do Conselho, previsto por este Estatuto. 

 

Art. 34. A Diretoria Executiva compõe-se de: 

I. Presidente; 

II. Vice-Presidente; 

III. Secretário-Geral; 

IV. 1º Tesoureiro; 

V. 2º Tesoureiro; 

 

Art. 35. A perda da qualidade de membro da mantenedora ou de entidade congênere filiada 

ou adesa à FEP, ou de associado da CAJA implicará na perda da qualidade de membro da 

Diretoria. 

 

Art. 36. Poderão ser criados Departamentos Internos que se fizerem necessários para o 

melhor funcionamento da CAJA, que poderão ter seu funcionamento previsto em Regimento 

Interno;  

 

Art. 37. Ao Presidente compete: 

I. Representar a entidade judicial ou extrajudicialmente, ativa ou passivamente, podendo 

delegar poderes ou constituir procuradores, quando necessário; 

II. Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

III. Convocar, instalar e dirigir as Assembleias Gerais; 

IV. Presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

V. Participar das reuniões do Conselho Deliberativo da CAJA, na forma definida por 

Regimento Interno; 

VI. Encaminhar ou executar o que o Conselho Deliberativo decidir. 

VII. Participar das reuniões do Conselho da mantenedora, podendo convocar outros 

membros da Diretoria Executiva, se necessário; 

VIII. Prover, diretamente, ou por seus auxiliares, os serviços administrativos; 

IX. Firmar contratos e compromissos, receber e dar quitação, firmar outros atos de caráter 

econômico ou financeiro, ordenar o pagamento das despesas ordinárias e pedir ao 

Conselho Deliberativo autorização para as despesas de caráter extraordinário; 

X. Apresentar anualmente ao Conselho Deliberativo, relatório escrito circunstanciado e 

exposição dos fatos principais ocorridos durante o exercício financeiro; 

XI. Inventariar os bens da CAJA; 

XII. Escolher e submeter à homologação do Conselho Deliberativo, seus auxiliares 

administrativos; 
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Art. 38. Ao Vice-Presidente, compete substituir o Presidente nos seus impedimentos e 

coadjuvá-lo na administração da CAJA. 

 

Art. 39. Ao Secretário-Geral compete: 

I. Organizar e dirigir os trabalhos relativos à Secretaria; 

II. Ter sob sua guarda e responsabilidade o arquivo, livros e todo o material pertencente à 

Secretaria; 

III. Receber e expedir a correspondência, dando-lhe o competente destino; 

IV. Fazer e assinar, por delegação do Presidente, os editais, avisos de convocação do 

Conselho Deliberativo e outros; 

V. Secretariar as reuniões da Assembléia Geral, do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, lavrando as respectivas atas; 

VI. Informar aos indivíduos ausentes da reunião as decisões que lhes digam respeito; 

VII. Manter atualizado o cadastro dos sócios administrativos e sócios participantes; 

 

Art. 40. Ao 1º Tesoureiro, compete: 

I. Manter em ordem os livros, documentos e material da Tesouraria; 

II. Assinar, com o Presidente, todos os documentos que representem valor, 

especialmente depósitos e retiradas em estabelecimentos bancários ou congêneres, 

podendo, no entanto, fazer a retirada de talonários de cheques por intermédio de 

assinatura isolada; 

III. Efetuar, mediante comprovante, os pagamentos autorizados; 

IV. Organizar o balanço geral do ano social, a fim de ser apresentado anexo ao relatório 

da Diretoria ao Conselho Deliberativo; 

V. Distribuir com o 2º Tesoureiro, os serviços de suas atribuições; 

VI. Integrar o Conselho, nos casos em que for definida sua participação; 

VII. Manter atualizado o cadastro de contribuintes voluntários. 

 

Art. 41. Ao 2º Tesoureiro, compete: 

I. Substituir o 1º Tesoureiro nas suas faltas ou impedimentos; 

II. Auxiliar o 1º Tesoureiro no desempenho de suas atribuições. 

 

Art. 42. O exercício dos cargos da Diretoria Executiva não dará direito a qualquer 

remuneração. 

 

 

Seção III -  DAS ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO SEU MANDATO 

 

 

Art. 43. Nas eleições para Diretoria Executiva, só terão direito a voto os sócios administrativos 

com capacidade civil, nos termos da legislação vigente, e que estejam no gozo de seus 

direitos sociais, e quites com seus deveres sociais. 

 

Art. 44. Para ser votado para membro da Diretoria Executiva, é necessário que o sócio 

administrativo seja vinculado a mantenedora e tenha, no mínimo, um ano de efetiva 

participação nas atividades da CAJA e na mantenedora. 
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Art. 45. Os membros integrantes da Diretoria Executiva serão eleitos em Assembleia Geral, 

nos termos do artigo 25.  

§ 1º. Os eleitos tomarão posse sempre no dia 01 de janeiro do ano seguinte ao da 

realização da Assembleia Geral. 

§ 2º. Nenhum membro pode ser eleito para uma mesma função na eleição consecutiva, 

podendo voltar ao mesmo cargo numa próxima eleição. 

§ 3º. A convocação da Assembleia Geral de eleição deverá ser feita, no mínimo, com 

trinta dias de antecedência, fazendo constar nesta a ordem do dia, e fixando-se edital na sede 

da CAJA, e na sede da mantenedora. 

§ 4º. A composição dos membros integrantes da Diretoria Executiva, dar-se-á através de 

reunião agendada entre os interessados, até o mês de outubro, dos anos pares; por resultado 

desta reunião, os interessados deverão formatar a composição dos cargos, em comum 

acordo, sendo que os nomes e cargos escolhidos serão submetidos para aprovação em 

Assembleia Geral da CAJA, e após submetido a homologação de sua composição perante o 

Conselho Deliberativo da mantenedora. 

§ 5º. A reunião a que se refere o parágrafo anterior, deverá ser precedida pela 

disponibilização em edital na CAJA e na mantenedora, de uma lista, para que os sócios 

administrativos interessados inscrevam os seus nomes; a lista deverá ser disponibilizada, no 

mínimo, com trinta dias de antecedência a realização da reunião. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS FONTES DE RECURSOS E DO PATRIMÔNIO 

 

 

Art. 46. As fontes de recursos da CAJA serão constituídas de: 

I. Receitas decorrentes de contratos ou convênios de prestação de serviços; 

II. Donativos, contribuições e/ou legados de pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou 

internacionais; 

III. Rendimentos ou rendas decorrentes de aplicações financeiras; 

IV. Auxílios e subvenções dos Poderes Públicos; 

V. Vendas de produtos e/ou serviços vinculados à sua atividade-meio; 

VI. Direitos sobre obras culturais, didáticas e artísticas, de autoria de seus associados; 

VII. Contribuições de seus associados que serão consideradas dotações patrimoniais; 

VIII. Locação de imóveis recebidos em doação ou cedidos; 

IX. Vendas de livros, DVDs, CDs e outras mídias e outros artigos; 

X. Outras receitas não discriminadas, desde que lícitas; 

§1º. Todos os recursos que a CAJA vier a receber serão aplicados nas suas finalidades 

dentro do território nacional; 

§2º. As contribuições, doações e todas as demais receitas entregues a CAJA serão 

aplicadas em suas atividades fins; 

§3º. Os associados da CAJA em nenhuma condição participam de seu patrimônio; 

 

Art. 47. O Patrimônio da CAJA se constitui de bens e valores legalmente arrecadados ou 

adquiridos, sendo a dotação inicial obtida por transferência da mantenedora, SOCIEDADE 
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ESPÍRITA LAÇOS FRATERNOS, CNPJ-06.320.184/001-53, mediante autorização do 

Conselho Deliberativo daquela entidade. 

Parágrafo único. O patrimônio de que trata este artigo, exclui os bens imóveis de 

propriedade da Sociedade Espírita Laços Fraternos cedidos, a qualquer título, para uso da 

CAJA. 

 

Art. 48. O patrimônio pertencente a CAJA poderá ser onerado ou alienado, somente em caso 

de comprovada necessidade para atender os fins da entidade e desde que aprovado, no 

mínimo, por dois terços dos membros do seu Conselho Deliberativo, sendo que tal decisão só 

terá eficácia, se for homologada pelo Conselho Deliberativo da mantenedora, nos termos do 

Estatuto desta (Capítulo VIII). 

§ 1º.  A cessão de dependências da CAJA para uso de moradia com finalidade de 

guarda do patrimônio, somente será permitida através de contrato de comodato e com prévia 

autorização do Conselho Deliberativo e com a anuência do Conselho Deliberativo da 

mantenedora. 

§ 2º. O patrimônio pertencente à CAJA não poderá servir de garantia de operações em 

benefício pessoal de qualquer dos sócios 

 

Art. 49. Em caso de dissolução ou extinção da entidade, decidida em Assembleia Geral 

Extraordinária, especialmente convocada para este fim, com a presença de dois terços dos 

associados, sendo que o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica 

qualificada nos termos da legislação vigente. 

§ 1º. A decisão de dissolução ou extinção da entidade, só terá eficácia, se for 

homologada pelo Conselho Deliberativo da mantenedora, reunido extraordinariamente para 

esse fim. 

§ 2º. Na hipótese da CAJA vier a ser obter a qualificação instituída pela Lei nº 

9.790/1999 e, posteriormente, perde-la, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido 

com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será 

transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da referida Lei, preferencialmente 

que tenha o mesmo objeto social. 

 

Art. 50. No caso de dissolução da CAJA é vedada, sob qualquer hipótese, a restituição das 

contribuições eventualmente efetuadas pelos associados. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 51. O presente Estatuto poderá ser reformado em parte ou no todo por, no mínimo, o voto 

concorde de três quartos dos presentes à Assembleia Geral especialmente convocada para 

esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos 

associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes, sendo inalterável a 

natureza de assistência social da entidade, a sua vinculação administrativa à mantenedora e 

sua destinação patrimonial (art. 1º e seu §1º, e art. 49), sob pena de nulidade absoluta. 
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Parágrafo único. As eventuais alterações estatutárias aprovadas só entrarão em vigor, 

depois de homologadas pelo Conselho Deliberativo da mantenedora, com o quórum de três 

quartos de seus membros. 

 

Art. 52. A Casa de Apoio Joanna de Ângelis - CAJA: 

I. Cumpre observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência; 

II. Aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na 

manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional; 

III. Não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, a 

seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, direta ou 

indiretamente, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas 

pelos respectivos atos constitutivos; 

IV. Não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu 

patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.  

V. Aplica as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estão vinculadas; 

VI. Possui finalidade pública e transparência nas suas ações, comprovadas por meio de 

apresentação de planos de trabalho, relatórios ou balanço social de suas atividades aos 

Conselhos de Direitos competentes.   

 

Art. 53. O primeiro mandato da Diretoria Executiva, iniciar-se-á por ocasião da Assembleia 

Geral de Fundação e terminará em dezembro de 2018; 

 

Art. 54. O exercício financeiro da CAJA coincidirá com o ano civil, e os demonstrativos 

contábeis serão emitidos na época, e pelos períodos determinados pela legislação vigente; 

  

Art. 55. A CAJA manterá escrituração de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Parágrafo único. A prestação de contas da CAJA deverá observar os requisitos 

previstos nas legislações vigentes. 

 

Art. 56. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo. 

 

Art. 57. O presente Estatuto aprovado pela Assembleia Geral, entrará em vigor após a 

homologação pelo Conselho Deliberativo da mantenedora e registro no órgão competente. 

 

Estatuto aprovado em 04/02/2017 pela Assembleia Geral de Fundação da Casa de Apoio Joanna de 

Ângelis, e homologado pelo Conselho Deliberativo da entidade mantenedora SOCIEDADE ESPÍRITA 

LAÇOS FRATERNOS - SELF.  

 

 

Curitiba, 04 de fevereiro de 2017. 

                                                                                                     

 

 

__________________________ 

Andressa do Valle Vieira Amoroso Dias 

Presidente 

 

 

 

________________________  

Guilherme Borba Vianna 

OAB/PR 27.083 


