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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIA?A0 BETHEL

CApiTULO I
DENOMINACAO, DURAcfio, FINALIDADE, SEDE E PRINcipIOS

Se§ao I . DA DENOMINASAO E DA SEDE

Artigo  1° - A Associacao Bethel, doravante denominada  BETHEL, 6 uma organizaeao
da  sociedade civilt  sem fins  lucrativos e de djreito  privado,  criada  no  Municipio de
Campinas, Estado de Sao Pauto, aos vjnte e dois de mareo de mil novecentos e vinte
e dois (22.03.1922), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) sob a
numero  71.849.079/0001-78,  que  se  regera  par este Esfatuto,  pelo  seu  Regimento
lntemo e pelas disposie6es legais que lhe sejam aplicaveis, cujo hist6rico registrado
nos livro§ de afas da instituigao e a seguinte: "/nsla/ado Sos w'nfe e dei.s de maxpo de
1922,  como  Ctrmiss5o  de  Benefidencia  do  Synodo  PresbT?ri.€n?  I?qepen.d=T{=_,_:_:.•ii£; is Sag Panto pelo Reverendo Othoniel de Campos Mctta_ (relat?p}, D:. quiapla:_
-tr-I: i; i;;;;:i; Esh:r (secratario) ,  Reverendo Ceciliano _Jo.s_6 .Enn_es. {Pre?bf t^e_ri_p_ _±_
'ii::iti}: iir-iio-ie  rioraes  {Piesbyterip  pe  Lpst`e}, _ .A_rf_bn.i_o *3.:,ti_o~S .d_ehc_ah=f =ts^

T==s':y;:::i::i:ed}.-Batbelf±o_noine.df.signaT_as^OLb±F_S_doA£^Sy\£^enEF^O®C}Tfa:Qat4°&`==Eii"i:gi:-a-e-di#iii=€-:-SP.Transfendaipara?Chac^a.raa.O_ST!heEn:n°=..erfu=._1.9b43a
':ao;`:udrrp;-an=ti.-rEiirire"aGidede_*..Soxpa=,b_=_=-.=]P.:^Erd=n^`:5n2=riam%d€==aen5ao
Cdag%m%n'a"#g:aE=sta";:edtiiuiiSpiira..B_e±slLardatgreia.Ho|edenominadaAssociag5o
-irethel pel-a reforma eslatutaria de 1 ©$8n.

ArtigoP-ABETHELtemsuasedeeforonoMunicipioeComarcadeSorocaba,§P,
naRuaProfessoraHort§nciaSoare§doAmaral,n°387,BairroltanguaHCEP18056-
100'

Seeao 11 - DURAGAo

Artigo3°-AduracaodaBETHEL6ilimitada.sendoqueascondi¢esparaasua
dissolugaodeveraoobedecerasdisposig6estegaiseestatufariasatinentes.

Se§ao »1 - FINALIDADE

Artigo4°-ABETHELtemporfinaridadeaassistenciasocial,aeducacao,aoultura,o
rlacr`nrfn.   coma  instrunentas  de  promogao,   de{ee  e  prote¢Q  da  mfancia  daI--I.Il+ne   em  consonancia  com  a  lei  organ.lca  da_.      .___I  ,lnR\   r]
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chamamento pablico e atuar em
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I - a atencao a criangr e ao adolescente em situagao de ri§co e de vulnerabilidade

social;
11 -a protecao a familia e a mulher;
Ill -o atendimenfo ao idoso;
IV - a integragao do portador de necessidades especiais;
V  -  a  desenvolvimento  de  Programas  e  Projetos  Culturais  em  afendimento  a

popula§ao pobre e carente;
Vl - a promog5o e desenroivimento cultural, artistico, espchi¥o e musical;
VIl  -  a  elaboragao  e  execugao  de  projetos  sociais,  culturais  e/ou  educativos

voltados as sua§ finalidades sociais, bern coma captar recursos junto a iniciativa
pdblica e privada pare a realizag5o dos mesmos;

VIII  ~  a  promap€to  de  atividades  e  eventos  artistico§,  esportivos  e  culturais,  de
prefetencia   em   atendimento  e  promngao  as  Comunidades  mai§  pobres  e
carentes;

lx - a oferecimento e desenvolvimento da educagao para o exercicio da cidadania
e  inclusao  social  atrav6s  da  educaeao em  arte§,  educagao  religio§a,  moral  e
civics;

X  -  ag6es  de  promogao  as  criangrs,  aos  adolescentes,  aos jovens,  adultos  e
idosos e carentes;

Xl  -  a  promapao  de  curses,   palestras,  congressos,   seminarios,  simp6sios  e
conferencias;

XH-ag6esdeamparo,defesa,prenogaoprotapaoafamilia:
Xlll  - a dedicagao as obra§ de  promopes humanas,  beneficentes, filantr6picas,

culturais,dea§sistenciaasaddeedeassistencia§ocial;
XIV  -  ag6es  beneficentes  e  rllantr6pica§  no  atendimento  de  seus  assistidos  e

destinatariosnapromapaodacoletividade,dobemcomum,nointeressesocia',
comaconcessaodegratuidadesriapre§tapaodeseusservi§osenautilizap5o
de seus bens m6veis e im6veis;

XV  -  apeio   a   instituigees  beneficentes  com   objetwos   afins,   para   promover
atividades conjuntas em parceria,  podendo manter intercambios educacionais,
esportivos,cuiturais,beneficente§einformativos.

Paraglafo1°.ABETHELpoderacriaremantertanta§unidadesdePrestagao
deServiap(u.P.S.)quantassefizieremneessarias,cujafomadecriagao
e de gestao serao regulamentadas no Regimento lutemo de Bethel, sem
prejuizodesuacerfualizaeaoadministrativa.

Pafagrafo2°.ParacumprirsuasfinalidadesestatutariasaBETHELpodefa
celebrar    convenio,    parceria    ptlblica,    parceria    privada,    temo    de
colaboragao.   fermo   de   fomento,   contrato   de   gestao:   participar   de

---1-k.'-L`i:^ndatiiaremredecomOutrasinstituig6escongeneres.
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Pafagrafo   3°.   0   atendimento   as   suas   finalidades   instfuc.ronai§   se   da

mediante Programas, Pr,ojetos de Assistencia Social, Educagao, Cultura e
E§porfe, elaborados pela Diretoria e pelos Conselhos locais (UPSs).

See5o V - PRINCIPIOS

Artigo 5° . A BETHEL promovefa a ben de tedos, sem preconceitos de origem,  rage,
sexo, car, idade e quaisquer outras formas de discriminacao.

Artigo  6°  -  Para  a  consecugao  de  suas  finalidades  a  BETHEL  devera  pautar  sua
atuapao    pela    observancia    dos    principios    administrativos    da    legalidade,    da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiencia.

CApiTULO 11
ASSOCIADO§, SEUS DIREITOS E OBRIGAC6ES

See5o I - ASSOCIADOS

Ariigo 7° - Sao duas as categorias de associados:

I - nato (vitalicio/curador), exercida por 05 {cinco) associados, todos vinculados a
lgr¢a Presbiferiana lndependente do Brasil (IPIB -CNPJ 62.815.279D001-19),
sendo:  2  (dois)  membros  de  sua  diretoria,  02  (dais)  representantes  indicados
pela  Comissao  Exeoutiva  de  sua  Assemble fa  Geral;  e  1  (urn)  representante
indicado pela Secrefaria de Agao Social e Diaconia da lpIB;

11 -efetivo, que se divide em duas categorias: 01  (urn) representante do Conselho
Local  de  cada  Unidade  Presfadora  de  Servi?os  (UPS)  previsfas  no  pafagrafo
tlnico do artigo 4°; e 01  (urn) representante de Presbiferio da lpI do Brasil, sob
cuja  jilrisdjgfo  estiver  a   UPS  da   BETHEL,   devidamente   indicado   par  sLia
Comissao  Executive,  desde  qLie jLlridicamente  constituido,  mantido  de  acordo
com as disposig6es constitucionais e legais da lgreja Presbiferiana lndependente
do Brasil e que se disponha a oumprir integralmente os deveres dispostos nests
Estatuto.

§ 1°.  Nao ha  reciprocidade de obrigagives entre os associados, e estes nao
respondem   solidaria   Hem   subsidiariamente   par  quaisquer   obrigag6es
sociais assumidas por BETHEL.

§ 2°. A qualidade de associado da BETHEL e intransmissivel.

§ 3°. Para suas Assembleias sera obrigat6rila a apresentacao de credenciais
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Seeao 11 - ADMISSAO DE ASSoCIADos

Artig® 8® - 0 associado efetivo sera admitido:

I - a pedido do interessado;
11 -pop indicagao de urn associado feita a Diretoria Executiva.

Paragrafo   tlnico.   a   pedido   de   admissao   devefa   ser   formulado   par
requerimento  do  intepessado  e  encaminhado  a  Diretoria  Executiva  qile,
aprovando,  a  encaminhafa  paTa  que  seja  referendado  pe]a  Assembleia
Geral.

Se§5o 111 - DEMISSAO E EXCLuSAO DE ASSOC]ADOS

Artigo 9°. 0 associado efetivo sera desligado:

I - per demissao;
11 -pop ex€lusao.

Artigo  10.  A solicitagao de afastamento,  a  pedido,  devefa  ser formulada  atrav6s  de
requerimento de demissao a encaminhado a Diretoria Executiva, que providenciafa a
baixa do requerente do quadro assoc]iativo.

Artigo 11, a desligamento par exclusao se clara, no caso de falta grave, ap6§ a devida
apuragao pefa  Diretorfa  Executiva,  que encaminhafa o resultado do procedimento  a
Assembleia Geral para decisao.

Paragrafo rinico. Todo associado passivel de exclusao tefa direito ao devido
processo legal e a ampla defesa perante a Assembleia Geral.

Arfigo 12. Sac consideradas coma faltas graves sujeitas a exclusao:

I - o descumprimento de quaisquer dos deveres elencados no presente Estatuto;
11  - o  nao  comparecimento  a  duas  reuni6es consecutivas  da  Assembleia  Geral,

sem qualquer comunicagao, exceto motivos justificados por escrito, a ser aceitos
ou nao pela Assembleia Geral;

Ill  -  a   nao  cumprimento  das  decis6es  da  Assembleia  Geral  e  da   Diretoria
Executiva.

Pafagrafo anico. Mos casos nao previstos pefo Estatuto, a exclusao podera
ocorrer se for reconhecida a existencia de mothros
fundamentada,  pela maioria  absolufa dos a

T!`tu!o res,Stra#
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graves, em deliberapeo
iados  com  direito  a  voto,
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presentes  a  Assembleia  Geral  Extraordinaria,  especialmente  convocada
para esse tim, observados a devido processo legal e a ampla defesa.

Artigo  13.  Nenhum  direito  patrimonial.  finanoeiro  ou econ6mico  cabefa  ao  a§sociado
desligado ou excluido,  nem mesmo a direito a nestituigao de doa?6es e ofertas que
tenha feito a BETHEL

Se§ao IV - DIREITOS DOS ASSOCIADOS

Artigo 14. Sao direitos dos associados, desde que quites com suas obrigae6es sociais:

I - participar da Assembleia Geral, na forma prevista neste Estatuto;
11 -votar e ssr vofado, observados os requi§itos estipulades nests E§tatuto;
Ill  -  paTficipar  de  comiss5es  especiais  e  ocupar  fun96es  de  assessoria,  por

indicagao da Diretoria Executiva;
lv  -  representar a  Diretoria  Exeoutiva  e  ao  Conselho  Fiscal  sobre  assuntos  de

interesse da Entidade;
V - propor a admissao de novas associedes, bern coma sua demissao;
VI - comparecer aos eventos organieados pela entidade.

Se§ao V - DEVEF±ES DOS ASSOCIADOS

Artigo 15. Sac deveres dos a§sociados:

I - cumprir as disposig5es estatuahas e regimentals;
11 -participar da Assembleia Geral, na forma prevista neste Estatuto;
in -manter a discipljna, acatando as detiberae6es dos 6rgaos Sociais;
lv -zelar pelo patrim6nio moral, hist6rico, material e intelectual da BETHEL;
V - pagar regularmente as contribuig5es a que estiverem obrigados e
demais obrigagaes pecuniarias assumidas perante BETHEL.

CApiTULO Ill
CONSTITulgAO E FUNCIONAfflENTO DOS 6RGAOS SOCIAIS

Se§ao I - 6RGAOS SoCIAIS

Artigo 16. Sao 6rgaos sociais da BETHEL:

I -a Assembleia Geral;
11 -a Diretoria Executiva;
Ill -o Conselho Fiscal.
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Segao 11 - ASSEMBLE]A GERAL

Artigo  17.  A  Assembleia  Geral,  drg`ao  deliberatvo  da  BETHEL,  e  composta  pelos
as§ociados no gozo de seus direitos sociaisf sendo soberana nas suas delibera?des,
desde  que suas decisees  nao contrariem as  leis vigentes  ou as disposig6es deste
Estatuto.

Artigo 18. Compete privativamente a Assembleia GeTa[:

I -eleger e empossar os membros da Diretoria Executiva, e do Conselho Fiscal;
11 - destituir os membros da Diretoria Executiva. e do Conselho Fiscal;
Ill -apreciar e aprovar o balan§o, as confas e relat6rios do exercicio anterior;
lv- apreciar a aprovar relaforio anual das atividades desenvoivida§;
V  -  decidir  sobre aquisieao  e  alienapao  de  hens  im6veis,  ouvindo  o  parecer do

Con§elho  Fiscal  e  assessoria  tecnica,  hem  coma  sabre  alienagao  de  hens
m6veis de valor superior a 100 (cem) salaries minimos;

Vl - reformar a estatuto;
Vll -deliberar sobre a admissao de associados;
Vlll -excluir asscefados;
lx - ratificar a criacao de novas unidades de Prestasao de Servieos (UPS);
X -extinguir as unidades de Prestacao de Serviap (UPS);
Xl - aprovar a dissolugivo da assoctaeao;
Xll -zefar pela manutengao da missao e pelos valores e prop6sitos de BETHEL;
XllI -aprovar o planejamento estrategico da BETHEL;
XIV - examinar e referendar ou nao os atos da Diretoria Executiva;
XV - aprovar a Regiments lnterno;
Xvl - deliberar sobre os eventuais casos omissos deste Estatuto.

Artigo 19. A Assembleia Geral realizar-sE+a, ordinariamente, ate a dia trinfa de marap de
coda ano para deliberar sabre a relat6rio, balanap e contas do exercicio anterior; pare
a eleigao da Diretoria Exeutiva e do Conselho Fiscal e extraordinariamente, quando
convocada nos termos deste Esfatuto.

§ 1a. A Assembleia Geral tambem podefa ssr convocacla extraordinariamente
pelo  Presidente da  Diretorfa  Exeoutiva,  pela maioria absoluta da Diretoria
Executiva,  pelo  Conselho  Fiscal  ou  per  1/5  {Lim  quinto)  dos assoctados,
desde que encontrem motivo de force major, nos termo§ deste Estatuto.

§  2°.  0  Presidente  da  Diretoria  Executiva  tefa  o  prazo  de  7  (sete)  dias,
contados  a  partir do  recebimento  do  requerimento  dos  associados,  para
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Artigo 20. A Assemb]eia Geral sera convocada por edifel afixado na sede social, com

antecedencia  minima  de  15 dias,  per carta enderegada a todos  os  associados  ou
atraves de quartyuer meio eletr6nic'o.

§ 1°. 0 edital de cowocagao indieafa os assuntos a serem tratados, o dia e
hora da insfaLagao, tanto em primeira] quanto em segunda convocagao.

§ 2°. A Assembleia Geral s6 podefa deliberar em  primeira convocagao com
pelo  menos  a  metade  dos  associados  e,  em  segunda,  quinze  minutes
apds, com qualquer nt]mero.

§  3°.  As  deliberap6es  sefao  tomadas  pelo  sistema  de  aclamag50,  case  a
assembleia  nao  exija  outro  sistema,  sendo  que,  no  case  de  empate,  o
Presidenfe obrigatoriamente decidifa sabre a materia,

§ 4°. Para as deliberapees a que se referem os incises 11, V, Vl e XI do art.18
e  exigida   a   aprovacao  pop,   no   minino,   dots  teraps   des  associado§
presentes a assembleia especialmente convocada.

Artigo 21. A Assembleia Geral sera presidida pelo Presidente da Diretoria Exeoutiva e
secretariada pelo Secrefario.

Artigo 22. As deliberag6es da Assembleia Geral serao lavradas em ata que, depois de
aprovada,  sera assinada pelo Presidents e pelo Secrefario, e registrada no Cart6rio
de TitL]Ios e Dooumentos para posterior transchgao em livro pfoprio,

§ 1°. No inicio de cada convocagao da Assembleia Geral, os associados, par
seus  representantes]  assinarao  a  lista  de  presen§a  que,   coma  parts
integrante da afa de assembleia] devefa com ela ser levada pal.a registro.

§ 2°,  !nstalade a sessao da Assembleia Geral,  esta podefa ser prorrogadai,
§em a necessidade de nova convocagao, desde que aprovada pela maioria
dos presentes.

Seeao Ill - CONSELHO FISCAL

Artigo   23.   A   BETHEL   tera   urn   Conselho   Fiscal,   que   respondefa   pela   analise
consolidada da Matriz e de tedas as unidades Presfadoras de Servigos, composto de
ties membros e tres suplentes, jndicados pela Assembleia
da lpI do Brasil, com expertise confabil, sendo a mandate
reeleieao para urn mandate subseqi]ente.

Tit-u!® rggifgra
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§ 1Q. Tedos os membros do conselho fiscal permanecefao em seus cargos ate

a investidura de sells sucessoTes.

§  2°.  Em  caso  de  vacancia  do  cargo,  o  mandate  sera  assumido  pelo
respective suplente, ate seu fermino.

Artigo 24. Compete ao Conselho Fiscal:

I - examinar os livros de escritura?ao da Entidade;
11 -apreciar a orcamento anual elaborado pela Diretoria ExecLitiva;
Ill  -  apreciar  os  balanaps  e  jnvenfarios  que  acompanham  a  lielatorio  anual  da

Diretoria;
lv - aprecfar a relat6rio da auditoria extema;
V - elaborar parecer conclusjvo;
VI -opinar sabre a aquisi¢o e alienag§o de bens par parfe da Entidade;
VIl  -  opinar sobre  os  relat6rios  de desempenho finanoeiro e  contabil  e  sobre  as

operag5es patrimonjais realizada§t

Pafagrafo Onico. a Conselho reunir-se-a ordinariamente a cada seis meses
e extraordinariamente sempre que necessario.

Se§ao V - DIRETORIA EXECuTIVA

Artigo  25.  A  Diretoria  Exeoutiva,  6rgao  de  gestao  da  entidade,  sera  composta  par
Presidente , Vice-Presidenfe, Secrefario e Tesoureiro.

§    1°,   Ao   assumirem   seus   mandatos,    os   membros   da   Diretoria   se
comprometerao  a exercerem  seus  mandatos  nos  limites dos  poderes  que  lhes
sejam conferidos pela BETHEL em seu Estatuto e Regimento [ntemo.

§ 2°. Todos os Diretores permanecerao em seus cargos ate a investidura de
seus sucessores.

Artigo 26. a mandato dos membros da Diretoria e de 04 (quatro) anos, iniciando-se na
data  da  Assembleia  Geral  que  os  eleger  e  estendendo-se  ate  a  realizagao  da
Assembleia  Geral  Ordinaria  qile  elegefa  o8  novas  membros,  sendo  permitida  a
reeleicao.

Pafagrafo   Onico.      A   reeleigao   n5o   podefa   ultrapassar   2   mandates
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Artige 27. Compete a Diretoria Executiva:

I  -  cilmprir  e  fazer  oumprir  as 'dispceig6es  do  presents  Estatuto,  do  Regimento
lnterno e as deliberag6es da Assembleia Geral;

11  -  contratar,  com  fun96es  e  atribuig6es  especificas,  funcionarios  que  exergam
cargos em nivel de gesfao;

Ill - elaborar a previsao orcamentaria anual;
IV - dirigir e orientar todas as atividades da BETHEL;
V - prestar anualmente relat6rio, de suas atividades, ou sempre que a determinar a

Assembleia Geral;
VI - firmar convenjos com 6rgaos pt]blicos ou privados para a desempenho de suas

atividades;
VII - promover a BETHEL junta a sociedade;
VIIl  -  autorizar aquisigao e  alienagao de  bens  m6veis  ate o  valor de  100  (cem)

salaries minimos.

Art, 28 -A Diretoria Executiva reunir-se-a ao menos uma vez a cada 04 (quatro) meses,
convocada  pelo  Presidente  com  antecedencia  minima  de  07  (sets)  dias,  salvo  em
cases de urgencia:

I - par deliberagao pn6pria;
11 -a requerimento da mefade dos sous membros;
Ill -a requerimento de urn terpe dos associados.

§ 1° -As decis6es da Diretoria Exeoutiva s5o tomadas pela maiorfa de votes
dos seus membros presentes i reunjao.

§ 2° - As reuni6es da Diretoria Executiva serao realizadas de forms presencial
ou de outra forma, desde que haja amparo legal.

Artigo 29. Compete ao Presidente:

I - representar a Bcthel ativa e passivamente, em juizo ou fora dele;
11 -oumprir e fazer cumprir a presente esfatuto e a regimento intemo;
111 - convocar e presidir as reunioes da Difetoria e da Assembleia Geral;
IV - sancionar as deljberae6es da Direforia;
V -divulgar as atividades da Bethel;
V[ - abrir, encerrar e rubricar, em todas as suas folhas,  os livros da Secretaria e

Tesouraria;
VII   -   constituir,   com   a   assinatura   conjunta   de   oLifro   membro   da   Diretoria,

procuradores com poderes especificos e prazo det

i.ituio rggistra
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Vlll  -  abrir,  \movimentar  e  encerrar,  em  conjunto  com  o  Tesoureiro,   contas
bancarias de livre movimentagao, de poLipangr, de investinentos e outras que
se fizerem necessarias, a juizo da Diretoria.

IX - Outorgar procurag6es.

Artigo 30. Compete ao Vice+Presidenfe:

I - substituir a Presidents em sua§ faifes ou impedimentos e em caTater definitivo
em caso de renoncia ou destituigao pela Assembleia Geral;

11 - auxiliar o Presidents desempenhando as atividades que lhe§ forem delegadas.

Arfigo 31. Compete ao Secrefario:

I - secretariar as reuni6es da Assembleia Geral e da Diretoria;
11 - redigir as atas das reunites da Diretoria e da Assembleia Geral, mantendo-as

em livro pr6prio, depois de aprovadas;
Ill -superintender toda correspondencia encaminhada a Bethel ou a Diretoria;
lv - elaborar com a Presidente o relatorio anual da entidade.
V - elaborar com a Presidente o relat6rio anual da entidade.
Vl - substituir a Tesoureiro em suas fahas ou impedimentos e em cafater definitivo

em caso de rendncia ou destituie5o pela Assembleia Geral;

Artigo 32. Compete ao Tesoureiro:

I - receber as contribuig6es, rendas, subvenp6es e doa§6es;
11   -  manter  a  escrituragao  completa  de  suas  receitas  e  despesas  em  livros

revestidos das formalidades que assegurem a respediva exatidao;
Ill  - conservar em  boa ordem,  pelo  prazo legalf  contado da data da emissao,  os

documentos que comprovem a origem de sua§ receitas e a efetiva?ao de suas
despesas, ben assim a realizacao de quaisquer outros atos ou operagives que
venham a modificar sua situag5o patrimonial;

lv   -   apresentar   anualmente   a   Declaragao   de   F`endimentos   da   Bethel,   em
conformidade com a disposto em ate da Secretaria da F{eceita Federal;

V -  apresenfar a  Diretoria  Executiva o balancete mensal e o balan?o patrimonial
anual;

Vl - abrir, movimenfar e encerrar, em €onjunto com a presidents, contas bancarias
de livre movimentapao, de poupanga] de investimentos e outras que se fizerem
necessarias, a juizo da Diretoria.

Vf I -substituir o Secrefario em suas faifes ou impedimento§ e em cafater definitivo
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CApfTLJLO IV - DAS ELEI€6ES

Artigo  33.  a  Conselho  Fiscal  e  a  Diretoria  Executiva  sefao `eleitos  pela  Assembleia
Geral, em escrutinio secrete.

Artigo 34. A eleicao sera convocada pelo Presidente da Diretoria Executiva. por meio de
edital afixado na sede da entidade, par carla ou meio eletr6nico aos associados, com
antecedgncia minima de trinfa dias.

Pafagrafo Onico. Do edifal deverao consfar obrigatoriamente a data, a local e
a hofario de votaeeo;

Artigo  35[  Na Assembleia  Geral,  a  Presidente  da  Diretoria  Executiva  da fa  inicio  ass
trabalhos da eleieao, solicitando ao plehario a indicag5o de 02 (dais) membros para a
composigao  da  mesa  eleitoral,  que  se  instalafa  imedfafamente,   procedendo  ao
recebimento e posterior apuragao dos votes.

Artigo 36. Concluida a apuragao, a mesa dec{arafa eleitos e empossados os membros
da nova diretoria executiva, cujo mandate entrafa em exeroiclo imediatamente.

CApiTULO V - DA ADMINISTfIA9fio

Artigo 37. A administra?ao da matriz se da fa atraves de sua Diretoria Exeoutiva e uma
equipe de profissionais, todos subordinados a Diretoria Executiva.

§   1°.  A  estrutura   organizacional   da   administragao  sera   disciplinada   no
F{egimento lntemo.

§ 2®. 0§ atos de administragao deveRao ser praticados dentro dos timifes da
Lei,  deste Estatuto e das politicas de govemanca definidas pela Diretoria
Executiva.

Conselho Local

Artigo  38.  Para  a  gestao  da  unidade  Prestadora  de  Servieo  sera  nomeado  pela
Diretoria Executiva urn Conselho Local coniposto par 02 (dots) membros indicados em
uma  lista,  par  6rgaos  e  instituig6es  colaboradoras  mais  pr6ximas,  Iigadas  a  lgreja
Presbiteriana lndependente do Brasil, pare urn mandate de 04 (quatro) anos, sendo:
01  diretor administrative e 01  diretor financeiro,  pndendo tor, facultativamenfe,  mats
03 vogais.
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§   1®.   a   Conselho   Local   devefa   se   reunir   quadrimestralmente,   sendo
registrada a reuniao em ata e encaminhada edpfa para arquivo da Matriz,
ap6s cada reuni5o.

§ 2°. 0 Conselho Lcmal somente podefa deliberar com a presence minima de
02 de seus membros] decidindo par maioria de votcrs.

§ 3®. Caso alguma UPS nao tenha 6rgao ou instituigao colaboradora prdxima,
ligada a lgreja  Presbiteriana lndependente do Brasil, a seu conselho local
sera indicado pela Diretoria Executiva.

Artigo  39.  Serao outorgados poderes para a Conselho Local,  atraves de proouragao,
Para:

I  ~  assinar  convenio,  pal'iceria  pdblica,  parceria  privada,  termo  de  colaboragao,
termo de fomento, contrato de gestao;

11 -assinar movimentos financeiros;
Ill -abrir, movimentar e encerrar confas bancarias;
Vl - admitir e demitir funcionarios;
V - gerenciar a Unidade Prestadora de Serviap;
Vl  -  representar a  Unidade Presfadora  de Serviap  perante os  6rgaos  pdblicos e

privados.

Pafagrafo  drlico:  Para  a  formalizagao  do  incise  I,  do  Art.  42,  alem  da
procuraeao, devefa constar urn dooumento, per escrito, de ciencia pfevia,
da administraeao da Matriz da Bethel.

CApiTULO VI
RECEITAS, DESPE§AS E PATRIMONIO

Seedo I - DISPoslc6Es GERAis

Artigo   40]   A   BETHEL   nao   tern  fins   lucrativos,   nao   distribui   rendas,   resu]tados,
dividendos.  bonificagees,  participagdes ou  parcela de sou patrim6nio,  sob  nenhuma
forma ou pretexto.

Artigo  41.  A  BETHEL  aplicafa  integralmente  suas  rendas,  recursos,   patrim6nio  e
eventual  resultado  operacional  na  manuteng5o  e  desenvolvimento  dos  objetivos
institucionais, em territ6rio nacionalt de forma imediata
fundo patrimonial ou fundo de reserva;

TitL!!o regis¥ra

Ou par meio da constituieao de

|° Otic}sl  d©  R©8ls!FC} d8  PE}sso€t
Juridica d8 Soroc8ba/SP,
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Artigo 42. A BETHEL nao acejtara contribuip6es ou quaisquer outras rendas, de carater
regular  ou  ocasiorial,  que  sejam  condicionadas  a  co_mpromisso  ou  contrapartida
incompativeis com ce principios, finalidade§ e objetivos previstos no seu Estatufo.

Artigo  43.  a  orpemento  anual  devefa  ser elaborado  tendo  em  vista  a  projecao  da
arrecadagao  no  exerciciQ  de  execucao.  com  as  despesas  agrupadas  por  rubrica§
nominais e com os nespectivos  indices pementuai§ de receita a serem aplicados  a
cada rubrica.

Artigo  44.  Na  gestao  da  Bethel  serao  observados  os  principios  fundamentais  de
contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;

Artigo  4§.  Sera  dada  publicidade.  par  qualquer  meio  eficaz,   no  encerramento  do
exercicio fiscal.  ao relat6rio de atividade§ e demonstragdes financeiras da entidade,
incluida§ a§ certid6es negativas de d6btos com a Previd6ncia Social e com a Fundo
deGarandadoTempodeServiap-FGTS,colocando-osadisposigaoparaexamede
qualquer cidad5o.

Sesao 11 - RECEITAS

Artigo 46. As receita§ da BETHEL serao constituidas de reoursos provenientes do seu
patrim6nio,  contratos,  conv6nios,  subveng6es dos poderes pflblicos,  contribuigdes e
doag6es  de  §eus  associados  e  de  ferceiros,   legado§,   inve§timentos  industriais,
comeroiais, de servigos e outros estabelecidos pela Diretoria Executiva.

Paragrafo &nico. Teda arrecadagao devera ser realizada mediante emissao
da  respectiva  especificagao  sabre  a  origem  da  receita  e  movimentada
mediante conta bancarl-a nominal da Bethel.

Se?ao 111 I DESPE§AS

Artigo 47. A§ despe§as da BETHEL deyerao ser executadas em conformidade com a
ongamenfo    anual    aprovado   pelo   Con§elho    Fiscal   e    comprovadas    mediante
documentos  financeiros  que  qualiFiquem  a  data,  os  valeres  e  os  dados  fiscais  e
nominaisdoscredoresedosprodutosouservigo§queonoinaramasdespesas.

Seeao fv - PATRIM6N]O

Artigo  48,  0  patrim6nio  da  BETHEL  sera  constituido  de  bens  m6veis  e  im6veis  e
.h ,-,- _,.__1_._     __ _ _semoventes, que possua ou venha a pos§Liir. todo§ eschturados em seu
s6  poderao  ser  vendidos  ou  alienados  par  decisao  da
Diretoria Executiva, quando couber.

fg+8j8tra

name, que
sembleia  Geral  ou  da

_--,--:-i:--
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Artigo 49] A BETHEL tern patrim6nio distinto dos assceiados e estes nao respondem
solidaria ou subsidiariamente pelas obngag6es sociais,  bern como seus diretores e
conselheiro§.

Parfegrafo Bnico.  Em case de desvio de fina!idade ou confusao patrimonialt
seus administradores sefao responsaveis nos termos da Lei.

CApiTULO VII
DISPOSI?6ES GERAIS

Artigo 50. 0 exercicio social coincidifa com a exercicio civil, sendo anualmente, em 31
de dezembro, levantado a balance geral e a invenfario dos hens da Bethel.

Artigo   51.   A   BETHEL   declara   que   esfa   ciente,   conhece,   entende   e   cumpre
integra!mente, na condugao de suas atividades, toda a legislasao anticomupgao a ela
ap!iedvel,   em   especial,   mag  sem   !imitar,  a   lei   nt°   12.846#013  e  a  decreto  n°
8.420ra015,    bern    como   toda    e    qualquer   outra    legislagao    antissuborno    ou
anticomupgao apliedveL ao ferceiro setor.

Artigo  5Z.  A  BETHEL  nao  remunera,   nem  concede  vantagens  ou   beneficios  por
qualquer forma  ou titulo  aos  membros  do Conselho  Fiscal,  da  Diretoria  Executiva,
associados,  benfeitores  ou  equivalentes,  nem  distribLJi  entre  os  i"esmos  eventuais
resultados,    sabras,    excedentes   operacionais,    brutes   ou   liquidos,   dividendos,
bonificae6e§,  participaeees  ou  parcelas  do  sou  patrim6nio,  auferidos  mediante  o
exercicio de suas atividades".

Pafagrafo  dnico.  A  vedagao  de  obtengao  de   beneficios  ou  vantagens
estenderse   aos   c6njuges   dos   diretores   e   conselheiros,   aos   seus
compenheiros e parentes cQlaterais e afins ate terceiro grau, bern como, as
pessaas  juridicas  das  quais  Qs  mencjonados  sejam   controladores  ou
detenham mais de dez par canto das participa?6es societaria§.

Artigo 53. A BETHEL podefa ser extinfa quando se tomar impcesivel a desempenho de
suas finalidades, observado a previsto no art. 30 deste Estatuto.

Pafagrafo tinico. Em case de dissolugao ou extin9ao da Bethel, o eventual
patrim6nio  remanescente  sera  destinado  a  outra  entidade  de  fins  nao
lucrativos,  com  personalidade juridica,  sede e atividades  preponderantes
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Artigo 54. 0 presenfe Estatuto podefa ssr reformado no t`edo ou em parte, a qualquer
tempo,  atraves  da Assembleia  Gera]  Extraordinaria especialmenfe  convocada  pare
essa finalidade, pela Diretoria Executiva ou pela maioria absoluta dos associados.

Artigo 55, Os cases omissos pelo presents Estatuto serao reso]vidos pela Assembleia
Geral, sendo a decisao de carater deliberativo, obrigando a Dirctoria a respeita-la.

Artigo 56. A  BETHEL,  coma pes§oa jurfdica,  nao podefa,  a qLialquer titulo prestar ou
conceder avais, fianpes ou qualquer garantia real a terceiros, sejam estes de carater
privado ou ptlblico.

Artigo  57.  a  Esfatuto  Social  da  Associag5o  Bethel  enfrou  em  vigor  imediatamente,
tendo side levado para a competente registro pBblico.

Sorocaba, 23 de Marpe de 2019


