
Artigo 1° A ASSOCIAÇÃO MENINA FELIZ, também

ESTATUTO SOCIAL DA AS~OCIAÇÃO MENINA FELIZ

Capitulo I: Denominação, Sede e Fins

simplesmente Associação, neste e~tatuto, é uma entidade civil de
direito privado, de duraçãol indeterminada, de .caráter

{
beneficente e de assistência social, de fins não econômicos, com
sede e foro na Rua Ceará, 330, Vila Ebec, Pontes e Lacerda - MT,
CEP: 78.250-000.

Artigo 2° - A Associação tem as ~eguintes finalidades:

A Promover e articular ações de assistência social,
cursos, palestras e oficinas crianças e adolescentes, do sexo
feminino, de 7 a 15 anos completos em situação de risco social e,
econômico;

B Investigar, estudar, analisar e desenvolver
estratégias de combate à miséria te à pobreza;

C Participar da ação conjunta das obras e movimentos
que visem à assistência e à promoção humana;

O - Formar e capacitar suas atendidas para a ação social
e o exercício da cidadania.

Parágrafo 1°: As beneficiárias dos serviços serão admitidas após
analise e deliberação da diretoria, atendendo aos requisitos do
item "Ali mediante requerimento simples dos responsáveis da
criança ou adolescente.

Parágrafo A Associação :çealiza a assistência. social
gratuitamente, mediante convênios e campanhas junto às

comunidades locais, contratos e convênios públicos e privados,
com organizações nacionais e internacionais, alocando recursos
materiais e humanos para seus programas.

Artigo 3° - No desenvolvimento de suas atividades, a Associação
não fará discriminação de raça, 9ênero, cor, credo religioso, ou
de qualquer outra natureza.



Artigo 4o - A Associação aplicará integralmente suas receita
recursos e eventual resultado operacional na manutenção
desenvolvimento dos objetivos institucionais.

Artigo 50 - Para o desenvolvimento de suas metas e finalidades,
a Associação poderá criar departamentos e organizar unidades de
ação social descentralizada, que se regerão por este Estatuto.

Capítulo 11: Dos Membros Associados

Artigo 60
- A Associação é constituída de um número ilimitado de

membros associados, irmanados no propósito de trabalhar,,.-,
solidariamente, para o desenvolvimento e a eficácia da ação
social, com o nome devidamente aprovado pela Diretoria.

Artigo 70
- São direitos dos membros associados:

i
I. Participar das atividades organizadas ou desenvolvidas

J.

pela Associação;
11. Participar das assembléias gerais assim como dos
demais órgãos constituídos da Associação;
111. Votar e ser votado em Assembléia, para os cargos
eletivos;
IV. Utili zar-se dos serviços e dos benefícios concedidos
pela Associação;

Artigo 80 - São deveres dos membros associados:

I. Contribuir para a consecução das finalidades da
Associação;
11. Colaborar estreitament~ no cumprimento deste Estatuto
e na realização dos objetivos e programas aprovados
anualmente;

,
1:Artigo 90 Os membros da,individualmente, pelos encargos

qualidade, contrair com terceiros.

Associação não respondem,
que a instituição, nessa

111. Pagar as contribuições que lhes couberem.



Associado e neste caso a demissão será feita pelo Presidente em
resposta ao pedido.

Artigo 10 - Os membros associados que em suas atividade
mais corresponderem à natureza da Associação poderão
excluídos por deliberação da As'sembléia Geral ou.

Capítulo III: Dos Órgãos Constitutivos e da Administração
I

Artigo 11 - São órgãos constitutivos da Associação:

alA Assembléia Geral;
b) Diretoria;
c) Conselho Fiscal.

Artigo 12 - Assembléia é a instância máxima de deliberação da
Associação.

Artigo 13 - Compete à Assembléia Geral, como órgão soberano:

a) Eleger, dar posse e destituir a Diretoria;
b) Eleger, dar posse e destituir o Conselho Fiscal;
c) Aprovar emendas e reformas ao presente Estatuto;
d) Decidir pela extinção dos membros, associados de
acordo com o Estatuto;
e) Examinar, discutir e aprovar as contas, o relatório e
o balanço anual da entidad~;

Artigo 14 - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por ano, e extraordinariamente tantas vezes quantas se
fizerem necessárias, por convocação da Diretoria ou de pelo
menos 1/5 dos membros associados.

Artigo 15 - O edital de convocação da Assembléia será divulgado,,

Parágrafo único A Assembléia será instalada, em primeira

através de circulares e outr9s meios convenientes e com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias.



convocação com a presença da ma ioria absoluta dos seus membros,
e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com

.....•---
qualquer número.

Artigo 16 - A Diretoria é integrapa dos seguintes membros:
I. Presidente;
11. Vice-Presidente;
111. Tesoureiro;
IV. Secretário.

Artigo 17 - Compete à Diretoria:

a)Elaborar e executar o plano anual de trabalho aprovado
em Assembléia;
b)Apresentar relatório e balancete anuais de sua gestão;
c) Zelar pela fidelidade da Associação a este Estatuto;
d)Convocar a Assembléia Geral.

Artigo 18 - O mandato dos membros da Diretoria é de 3 (três)
anos, permitida a reeleição para um triênio imediato.

Parágrafo único - Em caso de ausência ou impedimento do titular
de cargo da Diretoria a Assembléia será convocada para eleger um
membro que ocupará o cargo vacante pelo restante do mandato.

I

Artigo 19 - Compete ao Presidente:

a) Representar a Associação em juízo ou fora dele, junto aos,

poderes públicos, entidades paraestatais ou privadas do País e
em todas as suas relações com terpeiros;
b) Emitir, assinar e endossar cheques bancários junto com o
Tesoureiro;
c) Receber subvenções públicas e privadas, assinar contratos,

(

convênios e outros documentos que
jurídica da Associação;
d) Nomear e destituir procuradores;
e) Presidir as reuniões da Diretoria

envolvam responsa9ilidade

e das Assembléia Gerais;
f) Admitir e demitir funcionários ou servidores.



Presidente em suas ausênç:ias assumindo todas

g) Convocar e presidir a Assembléia Geral.

Parágrafo único: Compete ao ,Vice-presidente

responsabilidades do cargo.

Artigo 20 - Compete ao Secretário:

,
"

a) Secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia
Geral, lavrando a respectiva ata e registrando-a quando
necessário;
b) Receber, expedir e mant~r em dia a correspondência;.
c) Divulgar as notícias das atividades da Associação;
d) Manter em dia e em orde~ os livros e arquivos.

Artigo 21 - Compete ao Tesoureiro:

a) Receber e contabilizar a receita de qualquer origem;
b) Pagar as contas autorizadas pelo Diretor-Presidente;
c) Movimentar contas bancárias em conjunto com o Presidente;
d) Apresentar relatórios da receita e despesa sempre que for
solicitado;
e) Conservar sob sua çuar da, os documentos e livros da
tesouraria;

f) Preparar o balancete a ser apresentado anualmente ao
Conselho Fiscal.

Artigo 22 - O Conselho Fiscal é formado por 3 (três) membros
eleitos para um mandato concomitante ao da Diretoria tendo por
competência:

a) Examinar os livros de escrituração;
b)Examinar o balancete anual apresentado pelo Tesoureiro,
emitindo parecer sobre os documentos;
c)Apreciar os balanços e inventários que acompanharem o
relatório anual da Diretoria;
d)Opinar sobre aquisição e~alienação de bens da entidade;
e)Emitir pareceres sobre o exercício da fiscalização que



..,.

lhe compete.

Parágrafo único: O Conselho Fiscal se reunirá
para a analise das contas da Di~etoria e emitirá
serão lidos, deliberados e considerados quando da realização
Assembleia Geral Ordinária anual .

Artigo 23 A Associação não~ remunera seus Diretores pelo,
exercício do cargo, nem concede vantagens ou benefícios por
qualquer forma ou título a seus membros, conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Capítulo IV: Do patrimônio e dissolução

Artigo 24 - O patrimônio da Asso~iação constituir-se-á de:

I. Bens móveis, Lrnóve i s ,' veículos, máquinas, ações,
títulos e apólices e outros bens que venham a integrar
seu acervo;
11. Contribuições de seus membros;
111. Doações, legados, subvenções e outros que devam
deixar a salvo a autonomialda Associação;
IV. Bens adquiridos e outros valores obtidos pela
administração.

Parágrafo 10 Anualmente serál publicado o balancete com a
demonstração da receita e das despesas realizadas no ano
anterior.

"Parágrafo 20
- Haverá total des~inculação dos bens patrimoniais

da entidade, dos de seus Diretores ou Membros, sendo -aque Les
r

"responsáveis pela má aplicação dos recursos financeiros.

remanescente será
caso de extinção da entidade, o patrimônio

(

destinado a instituições congêneres, dotadas
jurídica ou a entidade pública com fins

Artigo 25 No

de personalidade
idênticos ou semelhantes.



',. '

Capítulo V: Disposições Gerais

Artigo 26 - A Associação aplicará integralmente suas
recursos e eventual resultado~ operacional na
desenvolvimento dos objetivos institucionais, no
nacional.

Artigo 27 A Associação somente poderá ser extinta por
aprovação de pelo menos 2/3 de seus membros, em Assembléia
Geral, especialmente convocada para esse fim.

Artigo 28 - O presente Estatuto entrará em vigor na data de seu
~

registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e
poderá ser reformado, no todo ou parte, a qualquer tempo, por
decisão da maioria de, no mínim~, 2/3 dos membros presentes em
Assembléia especialmente convocada para esse fim.

1

Artigo 29 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos
pelo Diretoria ad referendum da Assembléia Geral.

-'Artigo 30 - Este Estatuto foi aprovado pela Assembleia Geral de
Fundação, Eleição e Posse dos Membros da Diretoria no dia 20 de
novembro de 2018.

5~~~~~~~~
,J

SUDARIA MARIA DE OLIVEIRA MOYA
Presidente
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