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CNPJIMF 33.946,361/0001-94

ESTATUTO
TITULO I

Do Lar Fabiano de Cristo, seus fins e duração,

Art. 1°. - O LAR FABIANO DE CRISTO, fundado em 08 de janeiro de 1958, é
uma associação para fins não económicos. prestadora de assistência social, de
âmbito nacional, com Estatuto reg strado no Cartório do Registro Civil de Pessoas
Jurídicas do Rio de Janeiro, Álvaro César de Mello Castro Menezes, sob registro n'
6.916, do Livro A!4, em 08 de setembro de 1959 e da sua reforma em 22 de junho
de 1972, sob o n' 30605, do Livro A!12, no mesmo Cartório, com sede e foro na
cidade do Rio de Janeiro, Avenida MareChal Floriano, 19, salão 301 e salão 401,
Cenlro, CEP 20,080-003, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2°, - O LAR FABIANO DE CRISTO tem por finalidades:

I - promover, preponderantemente, a assistência social com proteçào social
bâsica e especial, assegurando a funçào protetiva à familia, à maternidade, â
infância, à adolescência, ao adulto e ao idoso, fortalecerdo os vínculos familiares,
socíaís e comunitâ6os;

ti - educar pessoas para o mundo do trabalho, profissionalizando.as para
integrá-Ias ao mercado e promover a geração de renda:

III • incentivar o empreendedorismo nas comunidades junto ás quaís atue;

IV - promover a cultura, o eSlX-lrte e a arte, sempre em consonância com as
suas finalidades;

V - promover, quando aplicável, função de suas ;>ossibilídades, a primeira
etapa da edJcaçào básica, visando ao desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, proporcionando o seu bem.estar físíco, emocional, intelectual, moral
e social, complementando a ação da familia e da comunidade,

fi 1°. - O LAR FABIANO DE CRISTO dará prioridade à infância e á
adolescência, em situaçào de vulnerabilidade e de risco pessoal e social, por meio
de programas de proteção básica e especial.

fi 2°, • O LAR FABIANO DE CRISTO considera que:

I - a vida em familia é a mais alta expressão da civilização sendo suprema a
sua importância,

II - nenhuma criança deverá ser retirada do lar, por mofivo de pobreza;

III - a personalidade da criança é unica e constitui património próprio que deve
ser respeitado;

IV. o serviço social não faz "julgamento dos pais. considerando-os quaisquer
que sejam as suas condiçóes.
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!:i 3° - Os programas de proteção destinados ás crianças, aos adolesçentes e
ás suas familias, objetivarãn sempre ~~romoção l/'ltl'tgral do ser humano e dar-se-ao
em conformidade com os rtiJl~s prl1vi~tói em hiê :.

,.. " ".'. .:
Art. 3°. ,No desenvolvimento de ~ua's'atividade;i, o LAR FABIANO DE CRISTO

não fará qualquer discriminação de etnia. cor, gênero. religião. orientaçao sexual,
opção religiosa, nacionalidade, bem como a pessoa com deficiência,

Art. 4" .• Para alcançar suas finalidades, o LAR FABIANO DE CRISTO opera
pelo sistema de faixas. assim definidas:

I - 1,. Faixa - Colocação familiar, por decisão judicial, de crianças e
adolescentes;

11- 2." faixa - Atendimento, por meio de serviço de proteção especial, na forma
de acolhimento institucional, por decisão judicial, a crianças e adolescentes, cujos
responsáveis legais se encontrem, temporária e circunstanCialmente, impedidos de
cumprir com os deveres de guarda e proteção por motivo de saúde, de ordem
económica ou moral;

111- 3,. Faixa - Atendimento. por meio de um serviço de proteção social básica,
constituido de um conjunto de atividades socioassistenciais e socioeducativas para
familias em situação de risco social, em que as açóes desenvolvidas atuem nas
causas geradoras de pobreza. permitindo o desenvolvimento da familia e do idoso,
nos aspectos social, material, ambiental, moral, espiritual e de saúde, conforme o
estabelecido neste Estatuto:

IV - 4." faixa - Atendimento descontinuo, de caráter emergencial, a pessoas
necessitadas, bem como encaminhamentos á rede de serviços públicos e privados;

IV - 5." faixa - Atendimento por meio de alividades socioassistenciais dirigidas
a pessoas idosas que necessitem de assistência, seja sob a forma de proteção
básica em centro de convivência, ou sob forma de proteção especial em unidade de
longa permanência;

Art, 5°, • O prazo de duração dO LAR FABIANO DE CRISTO é indeterminado.

S 1°.• Em caso de dissolução ou extinção, depois de atendidos todos os
compromissos assumidos, o LAR FABIANO DE CRISTO destinara o eventual
património remanescente para outra entidade que tenha o mesmo objetivo social e
que possua os requisitos legais necessários, inclusive o registro nos órgãos que
regulem a atividade de assistência social nos âmbitos municipal, estadual ou federal.

!:i 2". - A dissolução do LAR FABIANO OE CRISTO só poderá OCOITerpor
decisão legal ou resolução de seus associados com direito a voto, em Assembléia
Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim,

Art. 6°. - O LAR FABIANO OE CRISTO contará, para a sua manutenção, com
as contribuições do associado mantenedor e dos associados contribuintes e
buscará. ainda, por meio de convênios com Órgãos públicos e contratos com
instituições privadas, ampliar recursos para a consecução de suas finalidades.

Art. 7°, • O LAR FABIANO OE CRISTO, como meio de prover recursos
adicionais para suas finalidades sociais prestará serviços, aceitará doações e
participará de feiras e bazares beneficenles de bens novos originados nas alividades
das unidades operacionais, ou usados. Poderá produzir edições de conteúdo cultural
e educacional compatíveis com a sua missâo,
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~ 1°. - Para atender ao disposto no capul deste artigo poderá realizar:

I - seminários, cursc!s,i debat~'!l:d)nferêr(;i~ e estudos ligados às suas
1- . • •••• • •••malldades; .:.:: :: : •

•• "0 ' •• o,'

II • consultaria técnica a outras instituições sobre o processo de Promoção
Integral de Famílias em estado de pobreza extrema:

UI - eventos artísticos. culturais e esportivos em geral, cujos conteúdos sejam
compatíveis com os postulados que fundamentam sua ação

9 2°. • Os recursos originados das operações realizadas deslinar-se-ão,
exclusivamente, à manutenção e ao custeio das suas finalidades estatutárias.

9 3°.• Os recursos reçebidos de subvenções, doações e convênios serão
aplicados estritamente nas finalidades a que estejam vinculados.

TITULO II

Da Estru/lJra Orgánica

Art. 8°. - A estrutura orgânica do LAR FABIANO DE CRISTO, compreende:

I ' Corpo de Associados;

II ,Assembléia Geral:

111- Conselho Deliberativo:

IV - Conselho Fiscal;

V - Diretoria

CAPiTULO I

Do Corpo de Associados

Art. 9°, • O C{)fPO de Associados do LAR FABIANO DE CRISTO é composto
das categorias:

I - Mantenedor a Capemisa - Instituto de Ação Social, associação para fins não
económicos. que contribui com a manutenção do LAR FABIANO DE CRISTO de
forma continuada desde que foi fundada, e que elege o LAR FABIANO DE CRISTO
como principal operador de suas finalidades sociais;

11- Fundadores: todas as pessoas fisicas que assinaram a ata de fundação;

lU • Efetivos: pessoas fisicas, de conduta social e moral ilibadas. praticantes da
lei de justiça, amor e caridade e que, ainda, atendam aos seguintes requisitos:

a) tenham sido indiCados por. pelo menos, 03 (três) associados efetivos ou
fundadores;

b} assinem termo de ciência de que sua colaboração como associado efetivo
será absolutamente graluita qualquer que seja a sua ação no LAR FABIANO DE
CRISTO;

c) tenham sua proposta de acesâo aprovada por, no minimo, 2/3 (dois terços)
dos membros do Conselho Deliberativo. 'ad referendum" da Assembleia Geral.

H
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IV • Contribuintes: pessoas fisicas e pessoas juridicas que, de forma
continuada, destinam recur~l para ~ J.~F3:FABI~~9.PE CRISTO;

V • Beneméritos: ASSGbiáilOsEfloJjvo~.que, ~~.ê?:mpletarem a idade de 80 anos,
são transfendos daquela para esta categoria,

Parágrafo único - Os associados de qualquer categoria não respondem,
mesmo subsidiariamente, por obrigações e compromissos assumidos pelo LAR
FABIANO DE CRISTO,

Art, 10, - São direitos de todos os Associados:

I - visitar o LAR FABIANO DE CRISTO, sempre nos horários normais de
funcionamento e de acordo com as rotinas do ambiente visitado:

II - solicitar à Administração, por escrito, quaisquer informações relativamente
aos aspectos assistenciais e administrativos do LAR FABIANO DE CRISTO;

III - ter acesso às normas regulamentares e estatutárias do LAR FABIANO DE
CRISTO,

~1° .• São direitos dos Associados Efetivos, Fundadores e Beneméritos:

I • participar nas Assembléias Gerais com direito a voz e voto;

II • integrar, quando eleitos pela Assembléia Geral, os demais Colegiados,
observadas as disposições deste Estatuto.

~2°, _ São direitos do Associado Mantenedor:

I - participar nas Assembléias Gerais com voz e voto;

II - fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros aportados;

III - avaliar continuamente a adequação do modelo assistencial do Lar Fabiano
de Cristo.

Art. 11. - São deveres de todos os Associados:

I • cumprir as disposições legais, estatutárias, regimentais e as normas
administrativas estabelecidas para o LAR FABIANO DE CRISTO;

11-zelar, por lodos os meios, pelo bom nome do LAR FABIANO DE CRISTO,

~ 1". - É dever do Associado Mantenedor contribuir com o LAR FABIANO DE
CRISTO, de forma continuada, com recursos financeiros a serem utilizados no
custeio das finalidades sociais.

~ 2°.• É dever dos Associados Contribuintes destinar recursos regularmente ao
LAR FABIANO OE CRISTO, na forma definida pela Administração,

Art, 12. - Os Associados Efetivos serão excluidos dessa categoria por
solicitação própria, por completarem 80 anos de idade ou por justa causa, conforme
definido neste Estatuto.

~ 1°.• ° numero de Associados Efetivos não poderá ser inferior a 40
(quarenta) nem superior a 60 (sessenta),

~ 2° .• ° limte máximo de 60 (sessenta) associados efetivos respeitará o
excesso existente na data da aprovação deste estatuto, até que as vacâncias
permitam atingi-lo,
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9 3°. - Quando o numero de Associados Efetivos for menor do que 50
(Cinquenta). o quadro dev€f"~ ser rep"f'1!¥>sta, np Rraza máximo de 120 (cento e
vinte) dias, na forma definido •••d-Regr/'nàntc Intemp.: "'... '. '.

Art.13.. É justa causa para elcl~~ã~'de Assoetãdo Efelivo:
I - pratica comprovada de conduta social incompatível com os prinCÍpios da

ética e da moral defendidos pelo LAR FABIANO DE CRISTO;

II - descumprir normas estatutárias e regulamentares do LAR FABIANO DE
CRISTO;

III • não comparecer a 03 (três) Assembleias sucessivas sem justificaçao ou a
05 (cinco) Assembléias sucessivas mesmo que justificadas. sem que haja razão de
força maior devidamente comprovada;

Parágrafo único - O processo para e)(clusão de Associado Efetivo deve ser
definido em Regimento Interno e conterá procedimentos que assegurem direito
amplO de defesa e ce recursos à Assembléia Geral.

CAPITULO II
/J(l,~I'"d", •..\

Art. 14.• Os poderes do LAR FABIANO DE CRISTO sao exercidos pelos
Colegiados:

I. Assembléia Geral;

II • Corselho Oeliberati\lO:

III - Conselho Fiscal;

IV • Diretoria.

Art, 15, - Conselheiros e Diretores eleitos pela Assembléia e Diretores
Adjuntos nomeados pelo Conselho Deliberativo nao receberão remuneração do LAR
FABIANO DE CRISTO. salvo o custeio de despesas amparadas pela legislação Que
regula o serviço voluntàrio.

Art. 16 - Ao tomar posse nos Conselhos e na Diretoria, o eleito e o nomeado
assinarão TERMO DE COMPROMISSO, que expresse, de maneira explícita, a sua
condição de VOLUNTÁRIO, bem como declaração de que conhece os termos
dispostos no Ar!. 15 e com estes concorda.

Parágrafo Único: O modelo adotado para o TERMO DE COMPROMISSO
aludido no capul de'la constar do Regimento Interno.

CAPITULO III

Da Assembleia Geral

Art, 11, - A Assembleia Geral é o órgão soberano de deliberação, competindo-
lhe:

I • zelar pela sustentabiiidade da Instituição. visando a sua perenidade;

II. eleger, empossar e destitu r os membros dos Conselhos:

III - eleger. empossar e destituir os membros eleitos da Diretoria;
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IV - aprovar as contas, considerando os pareceres de auditoria independente.
do Conselho Fiscal e do CorSflho DE;~~er.~tivo; • o ••

V - alterar ou rever o ~es'Jnte ~i'-~tlji;>; 'i: ';o., ••
VI - decidir sobre a dissolução do LAR FABIANO DE CRISTO;

VII - decidir sobre recursos contra decisões do Conselho Deliberativo:

VIII- aprovar a admissão e a exclusão de Associados Efetivos;

IX • exercer Qualquer poeer não expressamente atribuído aos outros
Colegiados.

~ 1°.• Para as deliberações a que se referem os incisos II, III e IV, é exigido o
voto concorde de 213 (dois terços) dos presentes à Assembleia especialmente
convocada paril esse fim, não podendo eta ser instalada, em primeira convocação,
sem a maioria absoluta dos associados efetivos, ou com menos de 1/3 (um terço)
desses mesmos associados, nas convocações seguintes.

~ 2°. - Para as deliberações a que se refere o inciso VI ou quando se trate de
modificar os objetivos, as finalidades ou os fundamentos do LAR FABtANO OE
CRISTO, é exigida a convocação de Assembleia Geral Extraordinária especif,ca,
sendo obrigatório o quorum minimo diferenciado de * (três quartos) dos associados
efetivos, em primeira ou segunda convocação, e voto concorde de pelo menos 95%
(noventa e Cinco por cento) dos presentes, em qualquer dos dois casos.

~ 3°. - Para as deliberações sobre a matéria do inciso V, é exigido o voto
concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à Assembléia especialmente convocada
para esse fim, não podendo ela ser instalada, em primeira ou segunda convocação,
sem a maioria absoluta dos associados efetivos.

~ 4°. - Nos demais casos, a Assembleia decidirá por maioria simples, e estará
constituida com a presença de no minimo a metade dos associi'ldos efetivos em
primeira convocação ou, com qualquer número, 01 (uma) hora depois, em segunda
convocação.

~ 5°.• Ê pennitida reeleição para membros dos Conselhos e da Oiretoria,
observadas as disiXIsições deste Estatuto e do Regimento Interno

~ 6.° - O Associado Efetivo pode fazer-se representar por procuração. desde
que por outro Associado Efetivo, cabendo ao outorgado uma única representação
em cada Assembléia

Art. 18. - Constituem a Assembleia Geral:

I - o Associado Mantenedor e os Associados Fundadores e Beneméritos, todos
com voz e voto:

II • os Associados Efetivos, com voz e voto, podendo ser votados nas
condições deste Estatuto.

Parágrafo único: Os Associados Beneméritos não serão computados para
efeito de constituição do quorum minimo exigido para a instalação das Assembléias,
porém, quando presentes, embora não convocados na forma deste estatuto,
integrarão o quorum de deliberação.

Art. 19. - A convocação da Assembleia Geral deve ser feita com a
antecedência minima de 08 (oito) dias, por edital publicado em jornal de grande

~y
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circulação no Estado do Rio de Janeiro, e por correspondência. entregue mediante
recibo ou transmitida por ",!€ip~ elet~Qn,iC~ com.fO.I:lprmação de recebiment~. dela
devendo constar, além da ardtofn do .t1lol1, c local, '" tlaJ8 e a hora da realizaçao. em
primeira e segunda convocaÇõés. ••••• :. .:. ,,'

Parágrafo único A Assembleia Geral reunir-se-à ordinária ou
extraord inariamente.

Art, 20, • A Assembleia Geral reunir-se-tI ordinariamente:

I - até o último dia útil do 3" (terceiro) mês após o término do exercício
financeiro, para conhecer os relatórios e bal.mços do período anterior e decidir sobre
as contas da Administração em face dos parecenos dos Auditores e dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal:

II - uma vez a cada 03 (três) anos, no dia 08 de fevereiro, data natalícia de
Fabiano de Cristo, Patrono da Instituição, para eleição dos membros dos Conselhos
e da Diretoria, ou no primeiro dia útil seguinte, caso aquela data coincida com dia
sem expediente,

Parágrafo único - A posse dos eleitos ocorrerá na data de realização da
Assembleia Geral Ordinária de que trata o inciso I.

Ar!, 21, - A Assembleia Geral reunir-se~á, extraordinariamente:

I - até 90 (noventa) dias após a verificação de vagas nos Conselhos
Deliberativo ou Fiscal e na Oiretoria, para o preenchimento dos respectivos cargos,
para completar o mandato, sempre que o número de vagas ociosas ultrapassar os
limites estabelecidos neste Estatuto;

II - Para os fins de:

a) exercer as competências definidas nos inciso IV, V, VI, e VII do Ar1. 17;

b) destituir membros dos Conselhos e da Diretoria.

Art 22. - A Assembleia Geral sera convocada pelo Presidente do Conselho
Deliberativo em exercício ou ainda por 1/5 (um quinto) dos associados efetivos.

Parágrafo úni:::o - A convocação por associados será feita mediante
requerimento escrito ao Presidente do Conselho Deliberativo, no qual estejam claras
as finalidades da convocação, além do amparo legal.

Ar!. 23, - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho
Deliberativo e, na ausência deste, por Conselheiro escolhido pelos Associados
presentes, As Assembleias serão secretariadas pelo Secretário do Conselho
Deliberativo ou, na sua ausência, por um membro nomeado "ad hoc",

Ar!, 24. - O funcionamento da Assembleia Geral será regulado em Regimento
Interno,

CAPíTULO IV

Do Conselho DeUberativo

Ar!, 25, - O Conselho Deliberativo é constituído de no mínimo 07 (sela) e até 09
(nove) Conselheiros, todos associados efetivos, com a idade Umitada a 77 (setenta e
sete) anos quando da eleição pela Assembléia Geral OrdlOána, com mandato de 03

l"ê'l '00' f1 7
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Parágrafo Único - Os membros do 'Conselho Deliberativo do LAR FABIANO

DE CRISTO não poderào el'll3rcer mal)jato,ern seu Conselho Fiscal.
.1. :: •.. ::"

Art. 26.. O Conselh6.~liber~tilJo:é o ó!?âd: de gestão estratégica e de
controle, estabelecendo as politicas e as êlirelrizes para os processos Assistencial e
de Administração do LAR FABIANO DE CRISTO, compelincJo.lhe aillda'

1- zelar pela sustantabilidade da Instituição visando a sua perenidade;

II • eleger o seu Presidente e Secretário;

III • apreciar e decidir sobre as propostas de adesão e os processos de
exclusão de Associado Efetivo:

IV • avaliar continuadamcnte a Diretoria. deliberando sobre a necessidade de
destituição de direlores:

V - aprovar:

a) regimentos internos:

b) aquisição e alienação de bens e celebração de contratos e convêniOs oe
qualquer espécie, conforme limites de alçada estabelecidos pelo próprio Conselho.

c) autorização para concessão de fianças, avais, endossos ou abonos:

d) planejamento estratégico do LAR FABIANO DE CRISTO;

e) plano anual de operações consolidado e orçamento sintético;

f) contratação de auditoria independente registrada na CVM Comissão de
Valores MobiHários.

VI - zelar pelo prestigio do LAR FABIANO DE CRISTO, adotando medidas que
o resguardem,

VII - decidir sobre as variações patrimoniais de maior vulto, em condições e
níveis definidos pelo próprio Conselho;

VIII - conceder licença para o afastamento de membros dos Colegiados, por
prazo de até 180 (certo e oitenta) dias;

tX - deliberar sobre o provimento ao quadro de associados efctivos na forma
deste estatuto;

X - apreciar recursos contra decisões da Diretoria:

XI - autorizar a criação e o encerramento de unidades operacionais, conforme
proposta da Diretoria;

XII- decidir sobre hipoteca, comodato, permutação de bens ou endividamento;

XIII - apreciar as contas e balanços anuais da Administração a serem
submetidos à Assembléia Geral;

XIV - propor reforma do Estatuto à Assembléia Geral Extraordinária;

XV - julgar os casos omissos que Ir,e forem encaminhados pelo Conselho
Físcal ou pela Diretona:

XVI - nomear e destituir diretores adjuntos:

XVII - lavrar as atas de suas reuniões,
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Art 27 .• O Conselho Deliberativo reunir-se_á, no mínimo, com a maioria

simples dos seus membros:: • ",
,I. :: ••• ::"

I - Ordinariamente, to~s'o's m~~,.~ara delioor~r sobre a pauta do dia e para
analisar os resultados e o cumprimento das politicas IraÇadas;

II. Extraordinariamente, sempre que for convocado pelo seu Presidente ou, em
nome deste, pelo Secretário.

Parágrafo único - As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por
consenso e. quando necessário, por maioria simples de seus membros presentes,
votando o Presidente, quando ocorrer empate,

CAPíTULO V

Do Conselho Fiscal

A1. 28. - O Conselho F.scal é composto de 03 (três) membros efetivos e 02
(dois) suplentes (1° e 2" suplentes), todos associados efetivos, com idade máxima de
77 (setenta e sele) anos quando da eleição pela Assembléia Geral, com mandato de
03 (três) anos

91°.• O "quorum" necessário para as reuniões do Conselho Fiscal será de 03
(três) Conselheiros, devendo ser os suplentes convocados com os efetlvos. tendo
sempre direito á palavra e tambêm ao voto, este, pela ordem de suplência. no caso
da ausência de qualquer dos membros efetivos,

S 2°. - O Conselho Fiscal será convocado por seu Presidente e, na sua falta,
pelo Secretário.

S 3°. - Os membros do Conselho Fiscal do LAR FABIANO DE CRISTO não
poderão exercer mandato no Conselho Deliberativo nem na Oiretoria.

Art 29, - O Conselho F,scal verifica e certifica o cumprimento dos planos e
programas. aprovados pelo Conselho Deliberativo, e avalia os riscos econõmico-
financeiros dos processos de administração e das operações realizadas
compet ndo-Ihe ainda:

I • eleger o seu Presidente e Secretário:

II • examinar os balancetes e balanços. emitindo parecer para apreciação pelo
Conselho Deliberativo e decisão pela Assembléia Geral;

III • apresentar à Diretoria as determinações ou recomendações. inspiradas
pelo exercício de suas funções:

IV - opin<H sobre questões especificas, do interesse da Administração, que lhe
sejam encaminhadas para esse fim pelo Diretor Presidente;

V • lavrar as atas de suas reuniões.

Art. 30 .• O Conselho Fiscal será assessorado por funcionário qualificado do
LAR FABIANO DE CRISTO ou consultores externos. para esse fim contratados.

Ar!. 31. - O Conselho Fiscal reunir-se-à

I. ordinariamente, uma vez por mês para exame dos balancetes e. ao final de
cada exercício para o exame do Balanço e do relatório da administração, para os
fi" d"p,<I" 00 '""ro'''- d, Art,29d,," '<I,,"to; ~ 7
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U - extraordinariamente, sempre que for convocado pelo seu Presidente ou, em
nome deste, pelo seu Secr~áíi?, •••• ,: • o ••

I •••• ::: .: : •
"o: ", ::

"._ o ••••

CAPiTULO VI

Da Direloria

Art. 32. - A Oiretoria é o órgão colegiado de Administração do LAR FABIANO
DE CRISTO respcnsável pelo cumprimento das políticas assistencais e de
administração apro'Iadas pelo Conselho Deliberativo: é composta de 3 (três)
membros. todos associados efetivos, eleitos pela Assemtléia Geral, para mandato
de 03 (trés) anos, e de até 3 (três) Diretores Adjuntos, a serem nomeados pelo
Conselho Deliberativo, na forma disposta neste Estatuto,

S F. " Para cumprir sua missão, a Diretoria estabelecerá normas operacionais
traduzindo-as em orçamentos e ações que se devem integrar ao planejamento
estratégico a que se refere o item 4 (quatro) da alinea "e" do Art. 26,

s 2°. - O Diretor Presidente poderá exercer mandato no Conselho Deliberativo,
exceto nos cargos de Presidente e Secretário daquele órgão colegiada,

S 3,° - Nenhum dos membros da Diretoria poderá exercer mandato no
Conselho Fiscal.

Art. 33. - Os membros eleitos da Diretoria, além da experiência no trato com as
questões assistenciais, objeto da ação do LAR FABIANO DE CRISTO, devem
preencher os seguintes requisitos:

I - disponibilidade de tempo compativel com suas funções:

II - experiência no exercicio de funções executivas:

111-conhecimerto das práticas do governança corporativa;

IV" visão estratégica integrada à da Obra de Fabiano:

'J. não haver completaco 75 (setenta e cinco) anos na data da eleição.

Art. 34. - A Diretoria tem a seguinte composição:

I " Diretor Presidente;

II • Diretor de Ação Social;

III - Dire~or de Administração e Finanças:

IV - Diretores Adjuntos (de 1 a 3),

S 1.° - Os cargos de Diretor Adjunto serão preenchidos por proposta da
Diretoria ao Conselho Deliberativo,

S 2.° • Quando a necessidade do serviço o i~puser, a Direloria proporá ao
Conselho Deliberativo a nomeação de 1 (un) a 3 (tres) Dlretores Adjuntos e, neste
caso, anexará aos respectivos dossiês o curriculo do(s) carldidato(s) vo!untário(s) e
as atribuiçôes inerentes às areas para as quais estejam sendo convocados.

Art. 35. - Compete à Diretoria, além das atribuições já definidas:

I-,el" "I, Mte,"'ilid,ded' I"tiloç'o",,,do' '"' P""i~ 1
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II • propor ao Conselho Deliberativo a POlitica Operacional do LAR FABIANO
DE CRISTO; •• • " •• 1 ••••••••

III - submeter ao Co~l.eíJi6 Deiinêr~jvo o '~IJn'Q Anual de Operações e seu
Orçamento Sintético; 0'0 ••

IV - decidir, dentro dos níveis definidos e nas condições estabelecidas pelo
Conselho Deliberativo, sobre as variações patrimoniais;

V - propor ao Conselho Deliberativo criação e desalivação de Unidades
Operacionais:

VI • propor ao Conselho Deliberativo a contratação de Auditoria Externa:

VII - propor ao Conselho Deliberativo os limites de alçada da Direloria, para
efeito do disposto no Art. 26, alínea "e", item 2, deste Estatuto;

VIII. estabelecer, nos limites de sua competência. níveis de alçada para a
Administração;

IX - estabelecer metas e objetivos para os planos e a programação do LAR
FABIANO DE CRISTO;

X - edi:ar normas, rotinas, instruções e circulares necessárias à aplicação do
Regimento Interno:

XI - decidir sobre a efetivação e implementação de Convênios de qualquer
natureza, dentro dos limites de sua alçada.

XII. cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, o Regimento Interno e demais
Normas estabelecidas para o funcionamento do LAR FABIANO DE CRISTO;

XIII - estabelecer a estrutura de processos do Lar Fabiano de Cristo, em
observância às boas pràticas de gestão e :le acordo com o disposto no Regimento
Interno;

XIV _ detalhar e submeter à ap'0vação do Conselho Deliberativo as
responsabilidades dos Diretores quanto aos processos do LAR FABIANO DE
CRISTO, em observância ao disposto neste Estatulo e no Regimento Interno;

XV _definir os níveis de vacância e substituição não previstos neste Estatuto,

XVI • submeter à apreciação do Conselho Deliberativo, mensal-nente, ou
quando necessàrio, a prestação de contas das ações sociais desenvolvidas no
período;

XVII - submetu ao Conselho Deliberati\lO os relatórios a serem encaminhados
aos órgãos governamentais, de acordo com a legislação vigente.

S 1°.- A Diretoria reunir-se.à, no mínimo, uma vez por quinzena, com a maioria
simples dos seus membros ou extraordinariamente, por convocação do Dlretor
Presidente, sempre que necessário.

S 2°. - As decisões da Dlretoria serão tomadas por consenso ou pela maioria
dos Diretores eleitos pela Assembléia Geral.

Art, 36 - Compele ao Direlor Presidente:

1_assegurar a eletívidade da ação promocional do LAR FABIANO DE CRISTO;

II _ representar o LAR FABIANO DE CRISTO, em juizo ou fora dele, podendo
delegar a Ol'tro Diretor, ou a funcionário, qL.ando necessâriO;
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111-coordenar a ação dos demais Diretores;

IV. presidir as reuniõJ, Ci~Direl}\t~:,: ,: •••
I ..•. ..: • r,

V - encaminhar aos Ct'nsêlhos bêli~erativo~ Fiilical os documentos de alçada
da Di,etoria, para apreciaçào;

VI - designar funcionários para a movimentação bancária. mediante proposta
do Diretor de Administraçào e Finanças;

VII - despachar o expediente da Diretoria;

VIII - assinar as normas, rotinas e instruções necessárias ao funcionamento do
Lar;

IX - promover. orientar e dirigir as açôes de auditoria interna e acompanhar as
atividades da auditoria externa, propondo à Diretoria as providências j::ara evi~ar
falhas;

X - promover, orientar e dirigir a organização. implementação e manutenção
dos programas de treinamento e capacitação de funcionários. voluntários.
estagiários c, quando for o caso, de pessoal externo ao Lar, de acordo com
necessidades definidas pela Diretoria;

XI - atuar na formulação dos planos de carreira c nos processos ligados à
sucessão de administradores, de acordo com as politicas de recursos humanos,
definidas pelo Conselho Deliberativo:

XII • promover e orientar as atividades ligadas ás questões juridicas;

XIII - propor ao Conselho De'iberativo a substituição temporária de diretores.
em casos de impedimento ou vacânCia. cumulativamente com as funções do
substituto.

Art, 37. - Compete ao Diretor de Ação Social:

I - promover, orientar e controlar a implementação e a manutenção dos
processos de promoção social, aprovados pela Diretoria;

II • oferecer subsidias para a elaboração do pianejamerto anual do LAR
FABIANO DE CRISTO e respectivo orçamento;

III - prestar ccntas à Diretoria, mensalmente, das ações sociais efetuadas no
periodo;

IV - submeter à Diretoria, o relatório anual das ações sociais, o qual servirá de
base para as prestações de contas da Oiretoria ao Conselho Deliberativo;

V - coordenar as atividades ligadas aos projetes especiais e convênioS
desenvolvidos em favor dos amparados;

VI - Substituir o Diretor Presidente cm seu impedimento ou vacância,

Art, 38. • Compete ao Diretor de Administração e Finanças:

I _ promover, orientar e dirigir a implementação e a manutenção dos processos
financeiro, cantábil e administrativos, aprovados pela Direloria;

II. elaborar os relatórios mensais da administração do Lar, a serem aprovados
pela Oiretoria e apreciados pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo;
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III • em nome da Direloria, permanecer à disposição do CO:1selho Fiscal em
suas reuniões, caberdo.lha:dtsignar .u,!, s~bstitUIQ r19.sseus impedimentos,. " . .

Art, 39 .• A vacância!,ri~ Direb[ia i:lar.se.l em qualquer um dos seguintes
casos: renúncia, impedimenl:J definitivo oúdestitülção do eleito.

Parágrafo único: - Havendo vacáncia de cargo de diretor eleito pela
Assembléia, deverá ser procedida eleição de substituto para completar o mandato.
no mais curto prazo possiveL

TíTULO III

Do Pa!rimânio

Ar!. 40. - Constituem o património do LAR FABIANO DE CRISTO os bens
móveis e imóveis adquiridos elou recebidos em dJação, direitos sobre terceiros e
recursos finarlceiros disponíveis em caixa ou estabelecimentos bancários,

Parágrafo único - O lAR FABIANO DE CRISTO não destina a soos
associados, conselheiros, di retores, empregados ou doadores, sob qualquer fonna
ou pretexto, a totalidade ou partes do seu património.

TITULO IV

Disposições Gerais

Art, 41. - O lAR FABIANO DE CRISTO aplicará os seus recursos
integralmente no pais, na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos
institucionais e sociais, em beneficio da manutenção e ampliação de suas
finalidades sociais e institucionais. elou de seu patrimônio.

Art. 42. - O LAR FABIANO DE CRISTO manterá escrituração das suas
receitas e despesas em midias revestidas das formalidades capazes de assegurar a
sua exatidão e que possibilitem a prest<Jçãode contas que observe, no minimo:

I • os principias fundamentais da ccntabilidade e as Nonnas Brasileiras de
Contabilidade:

II _ publicidade ao relatório das atividades e das demcnstrações financeiras, por
qualquer meio eficaz, no encerramento do exercíCiO fiscal.

Parágrafo único: A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem
pública recebidos será faita em c:mformidade com o que determina o parágrafo
único do Art, 70 da Constituição Federal e legislação complementar pertinente.

Art. 43 .• São mantidos os ocupantes de cargos eletivos até a posse dos seus
sucessores.

Art. 44. _ Os membros dos Conselhos e da Diretoria não poderão usar o LAR
FABIANO DE CRISTO ou o se'J patrimóniO como garantia de compromissos
quaisquar, como fianças, avais, endossos ou abonos, ressalvados os referentes a
operações relativas à atividade da Instituição, autorizadas pelo Conselho
Deliberativo.

Art. 45. - O Regimento Interno do LAR FABIANO DE CRISTO e demais
Regimentos Internos devem ajustar-se às disposições deste Estatuto. no prazo de

90(",,,"t,) di". "'"""", p,rt"do ''', d, '"' 'p~"ç". ~ 7.
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Art, 46. - As disposições 'd6s '~~rágr~fo;\!.t' (segundo) e 3.0 (terceiro), amtos

do Art. 17 (dezessete), silq mnsiderapas cláusulas petreas, a fim de assegurar a
manutenção dos objetivos, .~~~l!Jade~ ~p~enidaqe êlô.lAR FABIANO DE CRISTO,..... ." .

Art. 47. - °presente Estatuto, composto pelô Estatuto original, aprovado pela
Assembléia Geral Extraordinária de 18 de novembro de 1980, com as alteraçées
introduzidas pelas Assembleias Gerais Extraordinárias de 25 de novembro de 1987,
30 de maio de 1995, 07 de dezembro de 1999, 07 de mai:) de 2001,24 de outubro
de 2001, 17 de janeiro de 2002, 21 de outubro de 2003, 17 de agosto de 2004, 27 de
setembro de 2006. 30 de maio de 2007, 03 de dezembro de 2008, 31 de março de
2010, 11 de outubro de 2011, 28 de março de 2013 e 11 de novembro de 2014,
entra em vigor na data do seu registro em Cartório.

CO:\FERE COM O OIUlil:\AL, APROVADO EM ASSF.~IBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DOS ASSCX:JAOOS EFETlVOS, REALIZADA EM II DE

t\OVEMBRO OE 2014,

~ 0(':"0, ~"tr
(

OÃO LIMA NETTO
PPfSIOE"TE DA AGE
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