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SOCIEDADE ESPÍRITA AMOR E CARIDADE 
 

 

ALTERAÇÃO N° 02 DO ESTATUTO SOCIAL 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA DENOMINAÇÃO 
 

Art. 1°- A Sociedade Espírita Amor e Caridade inscrita no CNPJ sob nº 88.673.009/0001-04, 
Associação constituída nos termos do art. 53 do Código Civil Brasileiro, fundada em 27 de 
março de 1963 funciona sob esta mesma denominação e se rege em conformidade com as 
determinações deste Estatuto Social. 

 
DAS FINALIDADES 

 
 Art. 2° - A Entidade é constituída sob a forma de associação civil de ordem religiosa, cultural, 
filantrópica de assistência social, sem fins lucrativos, de caráter representativo, sem distinção de cor, 
raça ou credo político e terá as seguintes finalidades: 

I – O estudo, a difusão e a prática do Espiritismo por todos os meios ao seu alcance; 
 II – A prática da caridade material e moral; 
 III – A evangelização da infância e juventude;  
 IV –A assistência social; 
 V - Manter a Associação com fontes de recursos provenientes das mensalidades de seus 
associados, doações de pessoas físicas e jurídicas, de eventos promocionais, de convênios, de 
subvenções, de parcerias, de patrocínios; 
 VI – Orientação à família. 
 Art. 3º - A vida da associação será orientada sob os princípios da Doutrina Espírita, que tem por 
base as obras de Allan Kardec, e, dentro do espírito federativo, manterá estreita cooperação com a 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a quem prestigia com a sua colaboração e solidariedade. 

 
DA SEDE E DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 4° - A Sociedade Espírita Amor e Caridade está estabelecida na sede e foro de Osório-RS, 

sito a Rua Cel. Reduzino Pacheco, nº 1255, bairro Sulbrasileiro, Estado do Rio Grande do Sul. 
  
  

DA DURAÇÃO 
 

 Art. 5° - A Associação terá duração por tempo indeterminado. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS ASSOCIADOS 
 
 Art. 6° - O número de associados será ilimitado. 
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 Art. 7°- Haverá na Associação, apenas as categorias de associados EFETIVOS E 
COLABORADORES: 

a)  EFETIVOS: são as pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, sem distinção de sexo, 
nacionalidade, raça ou posição social, que faça do Espiritismo sua única convicção religiosa 
e que aceite as obrigações prescritas neste estatuto, do regimento interno e demais normas da 
associação; 

b)  COLABORADORES: são as pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, sem distinção de 
sexo, nacionalidade, raça, posição social ou crença religiosa, e pessoas jurídicas de direito 
privado, que queiram contribuir para a manutenção da obra da associação.   

 
  Parágrafo 1° - As contribuições de associados colaboradores serão denominadas DOAÇÕES, e 
as contribuições dos associados efetivos serão denominadas MENSALIDADES. 
 

Parágrafo 2° - A qualidade de associado é intransferível.  
 
 Parágrafo 3° - Os associados efetivos serão admitidos e aprovados pela Diretoria, onde os 
candidatos a associados serão recusados quando por seu comportamento público ou privado, for 
considerado nocivo ao meio social, a harmonia da associação ou aos bons costumes e princípios da 
Doutrina Espírita. 
   

Art. 8° - Todo o associado em suas relações com a comunidade e Instituições Públicas e 
Privadas será responsável por seus atos, pelo conceito ético da Associação, devendo zelar pelo seu bom 
nome, como depositário fiel do patrimônio moral da Associação. 

 
Art. 9° - Os associados não responderão, ainda que subsidiariamente, por obrigações contraídas 

pela Associação. 
 
Art. 10 - O desligamento voluntário dar-se-á a pedido do associado, mediante requerimento e 

nos casos de solicitações para reingresso na Associação, esta dependerá de aprovação pela Diretoria. 
 
Art. 11 - São direitos dos sócios EFETIVOS: 
 
I - Votar e ser votado para membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e outras funções que 

venham a ser adotadas pela Associação, desde que civilmente capaz e que pertença ao quadro 
associativo efetivo por período não inferior a um ano; 

II - Participar das Assembléias Gerais e reuniões, discutir e votar os assuntos propostos; 
III - Desligar-se da Associação; 
IV - Realizar com a Associação as operações que contribuam para o cumprimento dos objetivos 

da mesma; 
V - Apresentar quaisquer sugestões ou reclamações que, no interesse da Associação, possam 

contribuir para o melhor cumprimento das finalidades e objetivos da mesma; 
VI - Recorrer em casos de penalidades, impostas pela Diretoria, ao órgão máximo da 

Associação, ou seja, a Assembléia Geral. 
VII – Indicar e propor à diretoria candidatos ao quadro associativo. 
 
Art. 12 - São deveres dos sócios EFETIVOS: 
 
I - Observar, acatar e cumprir as determinações estatutárias, regulamentos, diretrizes emanadas 

da Diretoria ou outro órgão administrativo, bem como as deliberações da Assembléia Geral. 
II - Aceitar e desempenhar com diligência e decoro os cargos e encargos que lhe forem 

determinados; 
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III - Comparecer às reuniões para as quais sejam convocados; 
VI – Estudar e esforçar-se por aprender a doutrina espírita, pautando seus atos pelos preceitos 

morais da mesma. 
V – Satisfazer com pontualidade o pagamento das mensalidades que for atribuída a sua 

categoria. 
 

Art. 13º - O sócio colaborador não tem direito de votar e nem ser votado para os cargos de 
administração, cumprindo-lhes contribuir com o quantitativo mensal a título de doação que for 
atribuído a sua categoria. 

 
CAPÍTULO III 

 
DAS PENALIDADES 

 
 

III- Art. 14 - O associado efetivo que deixar de pagar sua mensalidade durante 06(seis) meses 
consecutivos, sem motivo justificado, será notificado a respeito e suspenso do quadro associativo se 
dentro de 03(três) meses não regularizar a situação.  

 
Parágrafo 1º: Os efeitos da suspensão implicam a perda temporária dos direitos previstos no 

artigo nº 11 deste estatuto. 
 
Parágrafo 2º: Cessam os efeitos da suspensão quando for regularizado o pagamento das 

mensalidades. 
 
Art. 15 - Será advertido o associado que: 
I-  Faltar a 03 (três) convocações consecutivas de qualquer órgão diretivo sem justa causa; 
II- Não observar as decisões dos órgãos diretivos. 

 
Art. 16º - Incorrerão em justa causa para exclusão do quadro associativo, respeitado o amplo 

direito de defesa, observado o que preceitua a art. 57 do Código Civil Brasileiro, os associados que: 
I - deixarem de cumprir as disposições estatutárias e as decisões da assembléia geral e normas 

diretivas; 
II – tornarem-se inconvenientes ao meio social, a harmonia da associação, aos bons costumes 

de descrédito para a doutrina.  
 
 Parágrafo 1º - Nenhuma penalidade será aplicada sem que antes tenha sido feita a notificação 
extra-judicial ao associado, da imputação que lhe seja atribuída, sendo-lhe dado o prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar defesa escrita a diretoria executiva. 
 
 Art. 17 - O associado excluído poderá ser reintegrado desde que cessados e reparados os 
motivos da sua exclusão, caso em que, após o necessário requerimento, far-se-á novo processo de 
adesão ao quadro associativo, na forma estatutária. 
 
 Art. 18º - Em qualquer hipótese, jamais será negado a um ex-associado, qualquer que tenha 
sido a sua categoria, assim como a qualquer cidadão que o desejar, o acesso às reuniões públicas da 
instituição. 
 
 Art. 19º - Ao associado excluído não assiste qualquer direito a indenização ou reembolso de 
contribuições ou doações em espécie. 
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CAPITULO IV 

 
DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
 Art. 20 - São os Órgãos Administrativos: 

I-  Assembléia Geral; 
II- Diretoria; 
III- Conselho Fiscal. 
 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 
 Art. 21 - A Assembléia Geral, constituída exclusivamente de associados que estejam em pleno 
gozo de seus direitos estatutários e em dia com a tesouraria é o Órgão Máximo e Soberano da 
Associação e dentro do estabelecido pelo Estatuto, tem poder sobre qualquer assunto. 
 
 Art. 22 - A Assembléia Geral reunir-se-á: 

I-  Ordinariamente na primeira quinzena de dezembro, para apreciar o relatório e as contas da 
administração; e bienalmente para a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal. 

II- Extraordinariamente sempre que necessário, mediante convocação do Presidente da 
Diretoria, do Conselho Fiscal, ou por requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo 
dos direitos estatutários e em dia com a tesouraria. 
 
 Art. 23 - As Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 08 (oito) dias 
por edital de convocação, na qual deverá constar o resumo da pauta a ser discutida. 
 
 Art. 24 - As Assembléias Gerais funcionarão legalmente, sempre que: 

I-  Em primeira chamada, houver a presença de 1/3 (um terço) dos associados. 
II- Em segunda chamada, realizada 1/2 (meia) hora após a primeira, com qualquer número de 

associados. 
 
 Art. 25 - Os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, não terão direito a voto nas 
Assembléias Gerais, nos atos de julgamento de procedimentos relativos a sua gestão. 
 
 Art. 26 - As reuniões da assembléia geral obedecerão as seguintes normas de funcionamento: 
 I – Ao presidente da associação incumbe a direção dos trabalhos, desde que não se discuta ato 
seu ou da diretoria; quando for este o caso, os presentes escolherão entre si o dirigente da reunião (que 
não poderá ser componente da diretoria), o qual escolherá o secretário. 
 II – Ao presidente incumbe verificar a presença do número legal para declarar instalada a 
assembléia geral. 
 III – Nenhuma proposta referente a alterações estatutárias será submetida à apreciação e ao voto 
da assembléia sem antes ter sido divulgada, a fim de que os associados possam tê-la estudado 
previamente. 
 IV – Os membros da diretoria não votarão quando da apreciação de atos deles emanados. 
 V – A assembléia somente tratará dos assuntos que determinem a sua convocação. 
 
 Art. 27 - As Resoluções serão tomadas por voto secreto, ou poderá ser adotado o sistema de 
aclamação, desde que haja a concordância dos presentes. 
 
 Parágrafo Único - Nos processos de votação dos assuntos em deliberação o voto de desempate, 
caberá emitir ao Presidente da Assembléia Geral. 
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 Art. 28 - Compete a Assembléia Geral: 
 

I-  Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

II- Destituir os administradores; 

III- Julgar os atos da Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como aprovar os relatórios 
financeiros e contábeis do exercício fiscal; 

IV- Alterar o Estatuto Social; 

V- Discutir, aprovar ou rejeitar as modificações do Estatuto em vigor; 

VI- Deliberar sobre a dissolução da Associação e o destino a ser executado ao seu patrimônio; 

VII- Impugnar e destituir a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal por atos de delito grave, ou 
procedimentos contraditórios aos fins a que se destinam a Associação; 

VIII- Julgar os recursos à ela solicitados encaminhados pela Diretoria; 

IX- Aprovar as contas da associação; 

X- Decidir sobre os assuntos submetidos a sua apreciação e análise, pelo Presidente da Mesa 
Diretora ou qualquer órgão da diretoria; 

XI - Autorizar compra ou alienação de imóveis e bens móveis, bem como qualquer operação de 
crédito mediante hipoteca, penhor, caução, anticrese ou conta corrente; 

XII - Resolver sobre a aplicação do patrimônio, reservas, doações, legados e donativos; 

XIII – Resolver assuntos constantes de requerimentos assinados pela diretoria ou por 1/5 (um 
quinto) dos associados; 

XIV – Resolver outras ocorrências de excepcional relevância. 
 
Parágrafo 1° - Para as deliberações a que se referem os incisos II e IV é exigido o voto 

concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à Assembléia especialmente convocada para esse fim, não 
podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos 
de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes. 
  
 Parágrafo 2° - Sendo a Diretoria ou Conselho Fiscal impedidos de continuar sua gestão, deverá 
a Assembléia Geral de imediato promover nova eleição para a Diretoria, compondo os cargos com os 
associados presentes. 
  
 Art. 29 - Em se tratando de gravar ou alienar patrimônio imóvel, a lista de presenças deverá 
acusar a assinatura de 2/3 (dois terços), no mínimo dos associados. 
 
 Art. 30 - No caso de extinção da associação por decisão da assembléia geral extraordinária, será 
necessária a presença de 4/5 (quatro quintos) dos associados. 
 
 Parágrafo único: A dissolução não se efetivará desde que assim o entendam 03 (três) associados 
efetivos em pleno gozo de seus direitos associativos, que assumam o compromisso de promoverem a 
sua manutenção. 
  
 Art. 31 - As resoluções da Assembléia Geral constarão em ata, aprovadas e assinadas pelos 
presentes. 
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DA DIRETORIA 
 

Art. 32 - A Diretoria eleita para a gestão da Associação através de seus associados efetivos, é 
composta de: 

I. Presidente; 
II. Vice-Presidente; 

III.  Secretário; 
IV. Secretário Adjunto; 
V. Tesoureiro; 

VI. Tesoureiro Adjunto. 
 
Parágrafo único: Fará parte da Diretoria a indicação de qualquer associado efetivo. 

 
 Art. 33 - O mandato da Diretoria será de 02 (anos) anos, sendo permitida aos seus membros o 
direito à reeleição.  
 
 Art. 34 - No caso de vacância do cargo ou impedimento do Presidente, por qualquer motivo, o 
vice-presidente assumirá a presidência faltando menos de 06 (seis) meses para a conclusão de mandato; 
caso contrário, convocará assembléia geral no prazo de 30 (trinta) dias, para a eleição de novo 
presidente. 
 
 Art. 35 - Não serão remunerados, de nenhuma forma os cargos da administração. A associação 
também não distribuirá bonificações ou vantagens aos dirigentes mantenedores ou associados, sob 
nenhuma forma, título ou pretexto; de outra parte, não remeterá nenhum numerário ou valor para fora 
do país. 
 Art. 36 - Compete à Diretoria: 

I-  Interpretar o presente estatuto e resolver os casos omissos; 
II- Elaborar o Regimento Interno e os regulamentos dos departamentos; 
III- Estabelecer normas, orientar e controlar todas as atividades e serviços da Associação; 
IV- Analisar e aprovar os programas propostos, os planos de atividades respectivos orçamentos, 

bem como os projetos de investimento; 
V- Adquirir, alienar ou onerar os bens móveis e imóveis com a expressa autorização da 

Assembléia Geral; 
VI- Deliberar sobre a admissão, demissão e exclusão de associados; 
VII- Indicar os bancos nos quais devam ser feitos depósitos ou aplicações de numerário 

disponível, e fixar o limite máximo que poderá ser mantido em caixa; 
VIII- Aplicar penalidades, na forma deste Estatuto; 
IX- Zelar pelo cumprimento das disposições estatutárias, legais e resoluções da Assembléia 

Geral; 
X- Deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral; 
XI- Apresentar a Assembléia Geral Ordinária o relatório de contas de sua gestão, bem como o 

parecer do Conselho Fiscal; 
XII- Administrar econômica e financeiramente a Associação; 
XIII- Constituir mandatários, quando necessários ou por conveniência, com poderes específicos 

e exigir deles a respectiva prestação de contas; 
XIV- Convocar Assembléia Geral com a finalidade de modificar o Estatuto. A convocação 

deverá ser específica para esta finalidade. 
XV- Executar o Programa Social; 
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XVI- Conceder isenção de mensalidades vencidas e vincendas a associados declaradamente 
sem recursos, examinando cada caso isoladamente; 

XVII- Prestigiar a Federação Espírita do Rio Grande do Sul e cooperar com a Obra Federativa 
Estadual. 
 

Parágrafo único: As decisões da diretoria serão tomadas em regime colegiado. 
  
 Art. 37 - A Diretoria reunir-se-á: 

I-  Ordinariamente uma vez por mês, em data acertada previamente em reunião da Diretoria; 
II- Extraordinariamente quando se fizer necessário, por convocação do Presidente, da maioria 

da própria Diretoria, ou por solicitação do Conselho Fiscal. 
 
 Parágrafo Único - A Diretoria delibera validamente, ou faz resoluções, com a presença da 
maioria de seus membros, reservando ao Presidente o exercício do desempate, (Voto de Minerva). 
 
 Art. 38 - Compete ao Presidente: 

I-  Cumprir e fazer cumprir o estatuto e o regulamento interno da Associação;  
II- Coordenar, organizar e supervisionar todas as atividades da Associação; 
III- Convocar Assembléia Geral e presidi-la, salvo quando se tratar de julgamento de ato seu ou 

da diretoria, quando então o plenário elegerá o dirigente da assembléia que não poderá ser componente 
da diretoria; 

IV- Representar a Associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 
V- Autorizar conjuntamente com o Tesoureiro ou seu adjunto, os pagamentos oriundos das 

obrigações contraídas pela Associação e verificar o saldo de caixa; 
VI- Assinar conjuntamente com o tesoureiro ou seu adjunto, os documentos que representam 

valores, relacionados com o movimento financeiro da Associação; 
VII- Assinar com o Secretário ou seu adjunto, a correspondência social da Associação; 
VIII- Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
IX- Encaminhar uma cópia do relatório administrativo a Federação Espírita do Rio Grande do 

Sul, bem como a nominata dos membros da diretoria, sempre que houver alteração; 
X- Nomear, quando impossibilitado representante da associação nos atos que ele deva 

comparecer; 
XI- Contratar funcionários ou assessores para auxiliar nos trabalhos da Associação; 
XII- Rubricar todos os livros de escriturações utilizados pela Associação; 
XIII- Convocar e fazer abertura da Assembléia Geral; 
XIV- Acatar, cumprir e fazer cumprir as deliberações oriundas da Assembléia Geral e do 

Conselho Fiscal. 
XV- Tomar imediata providência em caso imprevisto e urgente, submetendo seu ato à 

homologação da Diretoria Executiva; 
XVI- Designar comissões de representações; 
XVII- Promover sindicância ou inquérito, quando ocorrem irregularidades; 
XVIII- Apresentar anualmente à Assembléia Geral, relatório das atividades e Balanço Geral; 
XIX- Nomear seus auxiliares para os cargos da administração; 
XX- No caso de vacância do cargo de Vice-presidente da associação, convocar a assembléia 

geral para a eleição do novo titular, caso faltem mais de 06(seis) meses para a conclusão do mandato. 
 
 Art. 39 - Compete ao Vice-Presidente: 

I-  Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos, bem como auxiliá-lo em suas 
atividades; 

II- Executar as demais atribuições delegadas pelo Regimento Interno; 
III- No caso de vacância do cargo de Presidente da associação, cumprir o disposto do artigo 32º.  
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 Art. 40 - Compete ao 1º Secretário: 
 I – Organizar e dirigir os trabalhos da secretaria; 
 II – Assumir a presidência da associação no duplo impedimento do presidente e do vice-
presidente, procedendo conforme estabelece o artigo 32º; 
 III – Receber a correspondência endereçada à associação e apresentá-la ao presidente com as 
informações de que dispuser; 
 IV – Redigir e submeter à assinatura do presidente a correspondências a serem expedidas, 
podendo assinar aquelas de que tenha recebido delegação; 
 V – Secretariar as reuniões da diretoria e do conselho deliberativo, redigindo as respectivas 
atas, para posterior apreciação e assinatura; 
 VI – Providenciar a divulgação na imprensa e no recinto da instituição, dos editais, convites, 
convocações, avisos e notícias de conformidade com a lei ou decisões da diretoria.  
 
 Art. 41 - Compete ao 2º Secretário: 
 I – Substituir o 1º secretário nos seus impedimentos e auxilia-lo em tudo o que lhe for possível; 
 II – Organizar o cadastro de associados, mantendo-o rigorosamente em dia, fornecendo ao 
tesoureiro os dados necessários para a cobrança das mensalidades; 
 III – Dirigir o serviço de estatística da associação. 
 
 Parágrafo Único - O Secretário adjunto compartilhará e auxiliará o Secretário, substituindo-o 
no caso de ausência ou vacância. 
 
 Art. 42 - Compete ao 1º Tesoureiro: 

I-  Promover a arrecadação da receita geral da associação e pagar as despesas autorizadas pelo 
presidente; 

II- Receber e escriturar quaisquer bens oferecidos a associação, arbitrando o respectivo valor; 
III- Organizar e manter escriturado, em dia e em ordem, o livro caixa, tendo sob sua guarda e 

responsabilidade o respectivo saldo, recolhendo-o a estabelecimento bancário de reconhecido crédito, 
quando superior ao limite estabelecido pela diretoria; 

IV- Assinar conjuntamente com o Presidente, os documentos que representem valores, 
relacionados com o movimento financeiro da Associação; 

V- Zelar pelo recolhimento das obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias e outras, devidas 
ou de responsabilidade da Associação; 

VI- Apresentar a diretoria, mensalmente balancete de movimento financeiro e, no final do ano, 
um demonstrativo geral de balanço; 

VII- Prestar todas as informações relativas as receitas e as despesas da associação, quando 
solicitadas pelo presidente ou qualquer membro da diretoria; 

VIII- Relacionar anualmente todos os bens móveis e imóveis da associação, de modo a se 
conhecer a qualquer momento o valor real de cada um deles; 

IX- Demais atribuições que venham a ser estabelecidas no Regimento Interno. 
 
 Parágrafo Único - O Tesoureiro Adjunto compartilhará e auxiliará o Tesoureiro, substituindo-o 
no caso de ausência ou vacância. 

 
CAPÍTULO V 

 
DO CONSELHO FISCAL 

 
Art. 43 - O Conselho Fiscal, eleito na Assembléia Geral de que trata o Art. 50, para atuar na 

fiscalização da gestão da Diretoria da Associação, é composto de: 
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I. Conselheiros Titulares; 
II. Conselheiros Suplentes. 

  
Parágrafo único: Fará parte do Conselho Fiscal a indicação de qualquer associado efetivo. 

 
 Art. 44 - A Administração da Associação será fiscalizada, assídua e criteriosamente pelo 
Conselho Fiscal constituído por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, todos eleitos 
juntamente e nas mesmas condições da Diretoria. 
 
 Parágrafo 1º - Nos impedimentos de membro efetivo será convocado o suplente mais antigo na 
associação. 
 Art. 45 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente 02 (duas) vezes por ano, sendo uma a 
cada semestre, e extraordinariamente sempre que necessário, com a participação da maioria de seus 
membros. 
 
 Parágrafo l° - Em sua primeira reunião escolherá entre os membros efetivos, o Presidente do 
Conselho o qual terá a incumbência de dirigir os trabalhos do Conselho, e 0l (um) Secretário para 
auxiliá-lo; 
 Parágrafo 2° - As reuniões poderão ser convocadas, ainda, por qualquer dos membros, por 
solicitação da Diretoria ou Assembléia Geral. 
 Parágrafo 3° - As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos do Conselho e 
constarão em ata, lavrada em livro próprio, na qual serão registrados os nomes dos presentes, os 
assuntos tratados, bem como as resoluções tomadas. 
 
 Art. 46 - No caso de vacância de cargos no Conselho Fiscal serão convocados os Suplentes por 
ordem de eleição, quando da apresentação da chapa. 
 
 Art. 47 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I-  Eleger o Presidente e o Secretário do Conselho Fiscal; 
II- Fiscalizar a gestão financeira e administrativa da Diretoria; 
III- Examinar, fiscalizar e emitir parecer sobre os documentos financeiros, balancetes e 

comprovantes de despesas, bem como toda a escrituração contábil; 
IV- Emitir parecer sobre a previsão orçamentária da Associação; 
V- Fiscalizar e opinar sobre a aplicação de fundos da Associação; 
VI- Auxiliar a Diretoria em assuntos relacionados com a política econômico-financeira; 
VII- Denunciar erros administrativos e quaisquer violações das leis, e dos Estatutos, sugerindo 

medidas corretivas; 
VIII- Convocar, quando necessário a Assembléia Geral. 
IX- Assumir a direção da associação, e convocar a assembléia geral extraordinária dentro de 30 

(trinta) dias, no caso de se verificar a renúncia de todos os membros em exercício.    
  
 Parágrafo Único - Para os exames e verificações dos livros e documentos necessários ao 
cumprimento de suas atribuições, poderá e Conselho Fiscal contratar assessoramento de técnicos 
especializados. 
 
 Art. 48 - Compete ao Presidente do Conselho Fiscal: 

I-  Convocar as reuniões e dirigir os trabalhos; 
II- Articular-se com os demais poderes sociais; 
III- Convocar quando necessário o suplente; 
IV- Responder por todos os atos do Conselho Fiscal; 
V- Deliberar sobre a perda de mandato de seus membros. 
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 Art. 49 - Compete ao Secretário do Conselho Fiscal redigir e lavrar as atas, e redigir os 
pareceres e a correspondência do Conselho Fiscal. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS ELEIÇÕES 
 
 Art. 50 - As eleições serão realizadas da seguinte forma: 

I-  O voto será secreto, direto e vinculado, não sendo permitido o voto por procuração; 
II- As chapas deverão proceder o registro junto a Diretoria, através de formulário próprio 

fornecido pela mesma, até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a eleição; 
III- A eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal será efetuada simultaneamente, e em uma única 

cédula; 
IV- È vedada a disputa isoladamente; 
V- Para ser votado em qualquer cargo dos órgãos administrativos deverá, o associado ter no 

mínimo 12 (doze) meses de vinculação com a Associação. 
 
Parágrafo único – No caso de empate realizar-se-á nova eleição, persistindo o empate, far-se-á 

sorteio na forma que for decidido em plenário. 
  

 
CAPÍTULO VII 

 
DO PATRIMÔNIO 

 
 Art. 51 - O patrimônio da Associação será constituído pela totalidade de bens e direitos da 
Associação: 

a)  São bens da Associação: 
I-  Imóveis 
II- Móveis 
III- Utensílios 
IV- Títulos 
V- Auxílio recebido através de moeda corrente 
VI-  ou outros bens que a Associação vier a adquirir. 

  
b)  Constituem direitos bem como fonte de recursos para a manutenção da Associação: 
I-  Doações 
II- Mensalidades 
III- Contribuições 
IV- Contratos. 

 
 Parágrafo Único – O patrimônio imóvel da associação não poderá ser gravado ou alienado no 
todo ou em parte, a não ser que delibere em contrário a assembléia geral extraordinária, especialmente 
convocada, que contar com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, preenchidos ainda todos os 
requisitos estatutários. 
 
 Art. 52 - O patrimônio social será aplicado somente ao atendimento dos objetivos sociais da 
Associação. 

DA EXTINÇÃO 
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 Art. 53 - A Associação poderá ser dissolvida quando deixar de atender as finalidades para qual 
foi instituída, por deliberação da Assembléia Geral, especialmente convocada para este fim e, pelo voto 
favorável de 2/3 (dois terço) dos associados presentes com direito a voto.  
  

Parágrafo 1° - Dissolvida a Associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, será 
destinado em benefício à uma entidade espírita designada pela assembléia geral, desde que seja filiada 
a Federação Espírita do Rio Grande do Sul e que não esteja submetida a penalidades instituídas pelo 
estatuto da FERGS.  

 
CAPÍTULO IX 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 Art. 54 - Todos os cargos previstos neste Estatuto serão exercidos gratuitamente e a Associação 
não distribuirá lucros, bonificações ou vantagens aos associados. 
 
 Art. 55 - O exercício financeiro será anual e encerrar-se-á em 31 de dezembro. 
 
 Art. 56 - Esta Alteração de Estatuto, aprovada pela Assembléia Geral extraordinária realizada em 
20 de novembro de 2012 entrará em vigor na data de sua aprovação. 
 
 Art. 57 - A Diretoria, juntamente com o Conselho Deliberativo, poderá criar um Regulamento 
Interno, que servirá para regular os casos menores, principalmente na área administrativa. 
 
 Art. 58 - Os casos omissos serão resolvidos pelo que determina a legislação vigente. 
 
 Art. 59 - Fica eleito o Foro desta comarca para dirimir qualquer dúvida que possa emergir com 
referência à associação. 
 

Art. 60 – Ficam revogadas todas as citações à expressão: Conselho Deliberativo. 
 

Art. 61 – Inobstante disposto neste estatuto, e as alterações realizadas, excepcionalmente, a 
Assembléia Geral Ordinária com a pauta de Apreciação das contas da Administração e eleição da nova 
Diretoria para o biênio 2013-2014 será realizada no dia 11/12/2012, às 20h00min, na Sede desta 
Sociedade.  
 

Art. 62 – Ainda considerando o disposto no artigo anterior, a data de alteração deste estatuto e a 
necessidade de ajuste para o encerramento da atual Diretoria e a eleição da próxima Diretoria para o 
biênio 2013-2014, o prazo de inscrição de chapas para as Eleições, constante do Art. 50, inciso II, fica 
excepcionalmente alterado, assim o prazo máximo para inscrição das chapas, no ano de 2012 será 
30/11/2012.   

 
Osório, 20 de novembro de 2012 

 
 

 

Marcelo Mariné Alacarini 
Presidente 


