
 
CAPÍTULO I 

Da Denominação, Sede, Finalidade e Duração. 

 

Art. 1º - A Associação Comunitária Vinhedense de Educação e Cultura, fundada em 15 de abril 
de 1999, com duração por prazo indeterminado, é uma associação de fins não econômicos, 
com sede e foro na Avenida Independência, 5.407 - Jardim Alba, na Cidade de Vinhedo, Estado 
de São Paulo, doravante denominada ACOVEC, que se regerá por este Estatuto e pelas 
disposições legais que lhe sejam aplicáveis. 

 

Art. 2° - A ACOVEC tem por finalidade: 

I - contribuir para a formação profissional e elevação dos níveis de escolarização da população 
Vinhedense; 

II - contribuir para a preservação da memória histórica e cultural de Vinhedo, instituindo 
programas que fomentem as artes cênicas, plásticas, bem como todos os demais tipos e 
formas de expressão; 

III - instituir meios de comunicação que possibilitem o cumprimento de suas metas e objetivos, 
tais como os meios televisivos, imprensa escrita e radiodifusão comunitária. 

 

Art. 3° - Para alcançar seus objetivos a ACOVEC atuará de forma democrática e bastante 
ampla, realizando estudos, pesquisas, levantamentos; promovendo reuniões, encontros, 
debates, seminários, palestras, conferências; organizando cursos, treinamento e qualificação 
de recursos humanos, estágios, e outras formas de aprendizado; publicando circulares, 
boletins, noticiosos, jornais; realizando programas especiais em emissoras de rádio 
comunitária e televisão e criando, desenvolvendo e consolidando, diretamente sob sua 
responsabilidade e por meio de acordos ou contratos de prestação de serviços, de parceria 
com terceiros, sistemas, instrumentos ou mecanismos de comunicação e difusão de 
informações capazes de suprir às necessidades da comunidade, atendendo, naturalmente, às 
normas constitucionais (art. 5°, inciso IX, da Constituição Federal). 

 

Art. 4º - Constituem receita da ACOVEC: 

I - as subvenções sociais e recursos financeiros que lhes forem transferidos pelo Poder Público, 
originárias do exercício de suas atividades, nos termos dos respectivos contratos; 

II - as doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras; 

III - os rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao 
patrimônio e serviços sob sua administração; 



 
IV - outros recursos que lhes venham a ser destinados. 

Parágrafo Primeiro - A ACOVEC poderá receber contribuições, doações, legados e subvenções 
de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais e internacionais, destinadas à formação e ampliação 
de seu patrimônio e na realização da sua finalidade e objetivos (artigos 2° e 3°); 

Parágrafo Segundo - Os recursos financeiros da ACOVEC sejam eles gerados no Brasil ou 
oriundos de instituições internacionais, governamentais e não governamentais, serão 
aplicados unicamente e exclusivamente em atividades técnico profissionalizante e culturais no 
Município de Vinhedo. 

Parágrafo Terceiro - Em caso de dissolução da ACOVEC seu patrimônio remanescente será 
transferido para outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos de lei 
13.019/14, e cujo objeto social seja preferencialmente o mesmo da ACOVEC e tenha sede no 
município de Vinhedo, e na ausência desta para a Prefeitura Municipal de Vinhedo, sob 
condição expressa de vir a ser utilizado em obra de natureza e finalidades afins. 

 

CAPÍTULO II 

Do Quadro Social. 

 

Art. 5° - O quadro social da ACOVEC, será constituído por um número ilimitado de associadas, 
pessoas jurídicas de direito privado, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ e com reconhecido interesse no desenvolvimento das ações 
voltadas para o permanente aprimoramento da qualidade dos serviços e ações objeto do 
artigo 2° do presente estatuto, e outras diretrizes que venham a ser estabelecidas pelo 
Conselho de Administração; 

Parágrafo único - Cada pessoa jurídica associada indicará a ACOVEC a pessoa física que a 
representará. Este representante permanecerá nos quadros da ACOVEC enquanto persistir sua 
indicação, o que deverá ocorrer através de outorga de procuração, garantido o direito de 
substituição do procurador por parte da pessoa jurídica outorgante. 

 

Art. 6°- Há duas categorias de associadas: 

a) Fundadoras 

c) Efetivas de Direito Privado 

I - são associadas fundadoras, as instituições que compareceram à Assembleia de constituição 
da ACOVEC, e cujos representantes legais assinaram a respectiva ata, ressalvando que cada 
ente jurídico se faz representar por um único representante; 



 
II - são associadas efetivas de direito privado todas as pessoas jurídicas que concordarem com 
os objetivos da Associação, puder e quiserem contribuir para a consecução das finalidades 
previstas no artigo 2° deste Estatuto, bem como a ele anuir, respeitando-o na plenitude de 
seus termos.  

 

Art. 7º - A inobservância de qualquer dos deveres e obrigações consignados neste Estatuto, 
constitui justa causa para aplicação às associadas de qualquer categoria das seguintes 
penalidades: 

I – Advertência; 

II – Censura; 

III – Suspensão; 

IV – Exclusão. 

 

Art. 8º - As penas de advertência censura e suspensão, serão impostas pela Diretoria, ouvido, 
previamente, o interessado, garantindo-lhe o amplo direito de defesa. 

 

Art. 9° - A Diretoria poderá propor a pena de exclusão da associada ao Conselho de 
Administração, que só a aplicará se aprovada por maioria absoluta de votos de seus membros, 
assegurado à associada o pleno direito de defesa. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Direitos e Deveres das Associadas. 

 

Art. 10º - São direitos das associadas: 

I - tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos definidos em pauta; 

II - votar e ser votada para membro da Diretoria, dos Conselhos de Administração e Fiscal; 

III - requerer ao Presidente com no mínimo 1/5 (um quinto) das associadas efetivas, a 
convocação de Assembleia Geral Extraordinária, especificando no requerimento os 
fundamentos do pedido e a pauta, objeto da convocação; 

IV - participar das atividades que constituem os objetivos da ACOVEC; 

V - demitir-se da ACOVEC quando lhe convier, mediante carta encaminhada ao Presidente; 



 
VI - beneficiar-se dos serviços prestados pela entidade nas mesmas condições de atendimento 
e preços praticados para os demais usuários e clientes. 

 

Art. 11º- São deveres das associadas: 

I - observar e cumprir as disposições deste Estatuto, as deliberações do Conselho de 
Administração e decisões da Diretoria; 

II - comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias da Assembleia Geral, respeitando e 
fazendo respeitar suas deliberações; 

III - respeitar e cumprir os compromissos assumidos com a ACOVEC; 

IV - aceitar e exercer, salvo justo motivo, os cargos e funções para os quais for eleito ou 
nomeado; 

V- contribuir para a consecução dos objetivos e zelar pelo bom nome da ACOVEC. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Administração Social. 

 

Art. 12º - São órgãos da administração: 

I - Assembleia Geral; 

II - o Conselho de Administração; 

III - o Conselho Fiscal; 

IV- a Diretoria Executiva. 

Parágrafo Primeiro - O órgão supremo da ACOVEC é a Assembleia Geral; 

Parágrafo Segundo - Aos Conselhos de Administração e Fiscal cabem assessorarem e 
opinarem, em suas especialidades, à Diretoria. 

 

CAPÍTULO V 

 

SEÇÃO   I 

Das Assembleias Gerais. 



 
Art. 13º - Haverá duas Assembleias Gerais Ordinárias: 

a) uma, na primeira quinzena de abril de cada ano, para leitura do relatório anual, apreciação 
da prestação de contas e do balanço referente ao exercício findo; 

b) outra, na segunda quinzena do mês de novembro a cada três anos, para eleição dos 
conselheiros que irão compor o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, bem como os 
membros da Diretoria Executiva, para o triênio subsequente. 

 

 Art. 14º - Compete privativamente à Assembleia Geral: 

I - eleger os membros do Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva, a cada três 
anos; 

II - apreciar o relatório das atividades e demonstrações financeiras e variação patrimonial 
apresentada pela Diretoria, e aprovar ou não a prestação de contas e balanço         referente       
ao exercício            anterior, mediante parecer conclusivo do Conselho Fiscal; 

III- demitir os que ocuparem cargos de eleição ou nomeação, sempre que os interesses sociais 
o exigirem; 

IV- revogar as resoluções do Conselho de Administração ou da Diretoria, que reputar nocivas 
aos interesses da ACOVEC; 

V - alterar os Estatutos Sociais, mediante parecer favorável do Conselho de Administração; 

VI – deliberar sobre assuntos urgentes, de relevância, e de interesse da Associação, todas as 
vezes que houver necessidade. 

Parágrafo Primeiro - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples 
de votos, sendo vedada a deliberação em primeira convocação sem a maioria absoluta dos 
associados, e nas convocações seguintes poderão deliberar com qualquer número de 
presentes, exceção à previsão expressa dos incisos III, IV, V e VI, quando será exigido o voto 
concorde de dois terços dos presentes à assembleia, especialmente convocada para tal fim, 
sendo vedada a deliberação em primeira convocação sem a maioria absoluta dos associados, 
ou nas convocações seguintes sem a presença de no mínimo 1/3 das associadas; 

Parágrafo Segundo - os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral, 
deverão ser postos à disposição das associadas, na sede da ACOVEC, por ocasião do anúncio de 
convocação da Assembleia Geral. 

 

Art. 15º - As Assembleias Gerais Extraordinárias reunir-se-ão quando convocadas pelo 
Presidente, seja por deliberação própria, seja por determinação da maioria absoluta de 
membros do Conselho de Administração, ou por solicitação de 1/5 (um quinto) das associadas 



 
efetivas, pelo menos, no gozo de seus direitos, competindo a esta deliberar sobre os seguintes 
assuntos: 

I- demitir os que ocuparem cargos de eleição ou nomeação, sempre que os interesses sociais o 
exigirem; 

II- revogar as resoluções do Conselho de Administração ou da Diretoria, que reputar nocivas 
aos interesses da ACOVEC; 

III- alterar os Estatutos Sociais, mediante parecer favorável do Conselho de Administração; 

IV – assuntos urgentes, de relevância, e de interesse da Associação, todas as vezes que houver 
necessidade. 

Parágrafo Único - A Assembleia Geral Extraordinária somente poderá deliberar sobre os 
assuntos expressamente e claramente mencionados no edital de convocação. 

 

Art. 16º - As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias da designação do ato solene por meio de edital a ser 
publicado nos murais da ACOVEC, ou por meio de correio eletrônico (e-mail), ou via postal, ou 
ainda por publicação em um jornal de circulação local. 

Parágrafo Primeiro - Considera-se para fins de contagem do prazo para as Assembleias Geral a 
exclusão do dia da comunicação e a inclusão do dia do vencimento, ressaltando que os dias 
contam-se de modo contínuo. 

 

Art. 17º - As presenças às Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão registradas em 
livro próprio ou lista de presença, e a ata dos fatos ocorridos na Assembleia serão transcritas 
pelo secretário e, assinada por ele, pelo associado que presidiu os trabalhos e pelo presidente 
diretor da ACOVEC. No prazo de cinco dias após o encerramento da Assembleia será a referida 
ata publicada nos murais da sede da Associação onde permanecerá fixados pelo prazo de 15 
dias para conhecimento de todos os associados e demais interessados do que foi deliberado. 

 

SEÇÃO II 

Do Conselho de Administração. 

 

Art. 18º - O Conselho de Administração é constituído de cinco (cinco) membros, sendo três 
(três) titulares e 2 (dois) suplentes, eleitos em Assembleia Geral Ordinária, especialmente 
convocada para tal senhor, que se apresentará em chapa completa, registrando-se que 1 
(uma) vaga, obrigatoriamente, deverá pertencer à pessoa jurídica de Direito Privado sem fins 
lucrativos. 



 
Parágrafo Primeiro - Os membros titulares do Conselho serão substituídos, em suas ausências 
e impedimentos, pelos suplentes; 

Parágrafo Segundo - Os membros eleitos para compor o Conselho terão mandato de três anos, 
sendo permitida a recondução; 

Parágrafo Terceiro - Fica inelegível por três anos, contados do término do seu mandato, o 
Conselheiro que tenha faltado a mais de um terço das sessões a que devesse comparecer. 

 

Art. 19º - O Conselho de Administração será presidido por Presidente eleito entre seus pares, 
que se reunirá trimestralmente de forma ordinária, e extraordinariamente, sempre que 
convocado. 

Parágrafo Primeiro - O Conselho funcionará com a presença mínima de 03 (três) de seus 
integrantes e suas resoluções deverão ser tomadas por dois votos concordes, pelo menos. Tais 
resoluções deverão ser depois referendadas pela maioria da diretoria e ou decididas em 
Assembleia Geral. 

Parágrafo Segundo - As reuniões extraordinárias do Conselho de Administração poderão ser 
convocadas pelo Presidente; por 2 (dois) de seus membros ou por 1/5 (um quinto) das 
associadas que estejam em dia com suas obrigações sociais; 

Parágrafo Terceiro - As reuniões do Conselho deverão ser registradas em ata, e suas 
deliberações serão tomadas por maioria dos seus membros. 

 

Art. 20º - Compete ao Conselho de Administração: 

I - zelar pelo fiel cumprimento do Estatuto; 

II - eleger, dentre seus membros, um Presidente, e lhe dar substituto, nos casos de vacância, 
licença ou impedimento; 

III - definir objetivos e diretrizes da ACOVEC       em consonância com as seguintes orientações 
básicas: 

a) otimizar o padrão de qualidade na execução dos serviços e atendimento ao cidadão; 

b) possibilitar a integração entre os setores públicos, privado e a sociedade; 

c) avaliar, sistematicamente, os resultados das atividades programadas. 

IV – aprovar as propostas de contratos, convênios, termos de parceria, e acordos a serem 
celebrados com instituições públicas, ou privadas, para a consecução dos objetivos da 
ACOVEC; 



 
V - aprovar o plano de trabalho, a proposta de orçamento, o programa de investimento e o 
plano de metas fixado pela ACOVEC; 

VI - apreciar no mês de março e de setembro de cada ano, o balanço consolidado e relativo ao 
semestre anterior, de julho a dezembro e janeiro a junho respectivamente, determinando 
providências que julgar necessárias; 

VII - apreciar, em grau de recurso voluntário, as penas impostas pela Diretoria e aplicar as de 
exclusão, atendido ao disposto no artigo 9º; 

VIII - discutir as propostas de alteração do Estatuto Social e submetê-las, se aprovadas, à 
Assembleia Geral Extraordinária; 

IX - aprovar o Regimento Interno da ACOVEC, que disporá sobre sua estrutura e funcionalidade 
organizacional; 

X - aprovar o plano de cargos, salários, benefícios e as normas de recrutamento e seleção de 
pessoal da ACOVEC; 

XI - aprovar as normas de qualidade, de contratação de obras e serviços, bem, como de 
compras e alienações; 

XII - deliberar, quanto ao cumprimento pela Diretoria dos planos de trabalho, bem como, 
ouvido o Conselho Fiscal, sobre os relatórios gerenciais e de atividades da ACOVEC, e 
respectivas demonstrações financeiras relativas às suas contas anuais a serem encaminhadas 
ao órgão competente; 

XIII - fiscalizar, com o auxílio do Conselho Fiscal, o cumprimento das diretrizes e metas 
definidas para a ACOVEC. 

XIV - propor à Assembleia Geral Extraordinária a dissolução da Associação, se verificar a 
impossibilidade de consecução dos seus fins; 

XV - resolver os casos omissos neste Estatuto. 

XVI – constituir a pedido da Diretoria um Conselho Comunitário nos moldes da Lei 9.612 de 19 
de fevereiro de 1998, ou por outra norma que vier em substituição, caso a ACOVEC venha ser 
contemplada com outorga para execução de serviços de radiodifusão comunitária. 

Parágrafo Primeiro - O cargo de Conselheiro será declarado vago, pelo Presidente, na hipótese 
de o Conselheiro faltar a mais de um terço das reuniões a que deveria comparecer no período 
de um ano ou a três reuniões sucessivas, sem justificativa, salvo no caso de regular licença; 

Parágrafo Segundo - Para os efeitos do parágrafo anterior, a licença ao Conselheiro vigorará a 
partir do dia imediato àquele em que for concedida pelo Conselho de Administração. 

 

SEÇÃO III 



 
Do Conselho Fiscal. 

Art. 21º - O Conselho Fiscal órgão de fiscalização superior, é constituído de 03 (três) membros 
titulares e 2 (dois) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, escolhidos entre as 
associadas. 

Parágrafo Primeiro - Os membros que compuserem o Conselho Fiscal, bem como o suplente, 
terão mandato de 03 (três) anos, sendo permitida a recondução; 

Parágrafo Segundo - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, os inelegíveis, os membros dos 
demais órgãos da Associação ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer 
delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes, até o segundo grau; 

Parágrafo Terceiro - O Conselho Fiscal se reunirá trimestralmente em sessões ordinárias, e, 
extraordinariamente, quando convocado pela Diretoria ou a requerimento de qualquer dos 
seus membros, ou do Conselho de Administração, bem como em qualquer momento que se 
fizer necessário. 

 

Art. 22º - Aos membros do Conselho Fiscal incumbem, individualmente ou conjuntamente, os 
seguintes deveres: 

I - examinar e opinar os relatórios de desempenho financeiro e contábil, as operações 
patrimoniais realizadas, devendo os administradores prestar-lhes as informações solicitadas; 

II - exarar pareceres conclusivos sobre os exames dos documentos referidos no inciso I deste 
artigo; 

III - apresentar à Assembleia Geral dos associados, parecer sobre as operações sociais do 
exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o resultado econômico; 

IV - denunciar erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à 
ACOVEC; 

V - convocar a Assembleia dos associados, se a Diretoria retardar por mais de trinta dias a sua 
convocação, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes; 

VI - se a ACOVEC entrar em período de liquidação, após praticar os atos a que se refere este 
artigo, deverá ainda fazer respeitar o previsto nos artigos 4°, § 3° e 21, inciso XIV, deste 
estatuto. 

 

SEÇÃO IV 

Da Diretoria. 

 



 
Art. 23º - A Diretoria é composta por 04 (quatro) membros: Diretor-Presidente, Diretor-Vice-
Presidente, Diretor Secretário e Diretor Tesoureiro, eleitos tri-anualmente dentre suas 
associadas, quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, não sendo permitida a 
reeleição consecutiva no mesmo cargo. 

 

Art. 24º - Compete à Diretoria Executiva: 

I - administrar os bens e serviços da entidade; 

II - zelar pelo fiel cumprimento do Estatuto; 

III - cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e discutir votar e se 
necessário encaminhar a Assembleia Geral as decisões do Conselho de Administração, quando 
conformes à lei e ao Estatuto Social; 

IV - elaborar e apresentar ao Conselho de Administração, anualmente: 

a) no mês de dezembro, a previsão orçamentária para o exercício seguinte; 

b) até o dia 15 de março, relatório circunstanciado de suas atividades, balanço consolidado e 
prestação de contas do exercício findo com observância dos princípios fundamentais de 
Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; 

V - submeter à decisão do Conselho de Administração, as propostas de admissão de novas 
associadas; 

VI - advertir, censurar ou suspender associada, propor sua exclusão ao Conselho de 
Administração; 

VII - incentivar e promover a publicação de revistas, boletins, monografias e outros trabalhos 
de interesse cultural; 

VIII - incentivar e promover a realização de seminários, debates, conferências, reuniões, 
cursos, congressos e outras atividades afins, destinadas a incrementar e cumprir os objetivos 
sociais previstos nos artigos 2° e 3° deste Estatuto; 

IX - estabelecer relações com entidades nacionais e estrangeiras; 

X - estudar e propor medidas de caráter administrativo, financeiro e econômico; 

XI - proceder aos reajustamentos compulsórios de vencimentos de empregados, solicitando 
verba ao Conselho de Administração para pagamento de indenizações acaso devidas, quando 
não previstas no orçamento; 

XII - submeter ao Conselho de Administração a criação do Conselho Comunitário nos moldes 
da Lei 9.612 de 19 de fevereiro de 1998, ou por outra norma que vier em substituição, caso a 
ACOVEC venha ser contemplada com outorga para execução de serviços de radiodifusão 
comunitária; 



 
XIII – Dar publicidade, por meio eficaz, quando do encerramento do exercício fiscal ao relatório 
de atividades e demonstrações financeiras da entidade. 

Parágrafo Primeiro - A Diretoria reunir-se-á mensalmente e sempre que for convocada pelo 
Diretor-Presidente, decidindo por maioria simples; 

Parágrafo Segundo - O Diretor que, salvo na hipótese de estar licenciado, faltar a três reuniões 
ordinárias consecutivas da Diretoria sem justificativa, perderá automaticamente o cargo. 

 

Art. 25º - Compete ao Diretor-Presidente: 

I - representar a ACOVEC, em juízo ou fora dele; 

II - convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

III - convocar e presidir as Assembleias Gerais, tanto ordinárias como extraordinárias; 

IV - assinar com o Diretor-Secretário as atas das reuniões da Diretoria; 

V - assinar com o Diretor-Tesoureiro os contratos que obriguem ACOVEC e quaisquer ordens 
de movimentação dos fundos sociais, inclusive cheques ou levantamento de depósitos e 
qualquer espécie de títulos, cauções, ordens de pagamento, previsões orçamentárias, 
balanços, balancetes e relatórios financeiros; 

VI - elaborar o relatório anual e submetê-lo à aprovação da Diretoria, antes de sua 
apresentação ao Conselho de Administração; 

VII - despachar o expediente; 

VIII - assinar os ofícios, comunicações, representações e papéis dirigidos às autoridades e que 
não sejam de mero expediente; 

IX - abrir, rubricar e encerrar os livros da Secretaria e Tesouraria; 

X - nomear delegados ou representantes da Associação para solenidades, congressos, 
simpósios ou o que for necessário; 

XI - propor ao Conselho de Administração a nomeação de Comissões ou de associados que se 
encarreguem de relatar assuntos que demandem estudo mais apurado; 

XII - devidamente autorizado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, 
contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, dispor do patrimônio social ou por qualquer 
forma, onerá-lo. 

 

Art. 26º - O Diretor-Vice-Presidente substitui o Presidente, nos casos de impedimento ou 
licença, e sucede-lhe, na ausência ou falta. 



 
Parágrafo Único - Compete ao Diretor-Vice-Presidente, auxiliar o Diretor-presidente 
desempenhando as atribuições que este lhe atribuir, inclusive: 

I - superintender as atividades culturais da ACOVEC; 

II - elaborar o calendário de eventos culturais; 

III - sugerir e coordenar eventos culturais; 

IV - assinar cheques em conjunto com o Presidente ou com o tesoureiro na sua ausência 
comprovada de um deles; 

V – substituir o Diretor Tesoureiro em todas as suas funções no caso de ausência comprovada 
deste, sendo vedada essa substituição caso estiver na função de Diretor Presidente. 

 

Art. 27º - Compete ao Diretor-Secretário: 

I - superintender os trabalhos da Secretaria, da Sede Social e dos diversos Departamentos, 
propondo à Diretoria as providências administrativas e disciplinares necessárias à sua eficiente 
organização; 

II -  redigir e assinar as correspondências; 

III - organizar a pauta e a Ordem do Dia das reuniões da Diretoria e do Conselho de 
Administração; 

IV - responsabilizar-se pela guarda do arquivo da Secretaria, mantendo-o em ordem e em dia; 

V - lavrar e subscrever as atas das reuniões da Diretoria, do Conselho de Administração e das 
Assembleias Gerais; 

VI - proceder à leitura das atas e papéis do expediente, nas reuniões de Diretoria e do 
Conselho d e Administração, bem como nas Assembleias Gerais; 

VII - substituir o Diretor-Vice-Presidente, nos casos de licença ou impedimento, inclusive na 
forma prevista no parágrafo único, inciso IV do artigo 26; 

VIII - fornecer ao Diretor-Presidente todos os dados referentes à Secretaria, a fim de que possa 
elaborar o relatório anual; 

IX - admitir e demitir empregados, ad referendum da Diretoria, observado o disposto no artigo 
24, inciso XI, bem como lhes conceder férias e licenças; 

X – Substituir o Diretor Vice Presidente em todas as suas funções em caso de ausência 
comprovada deste. 

 

Art. 28º - Compete ao Diretor- Tesoureiro 



 
I - superintender a arrecadação e guarda de todos os valores pertencentes à ACOVEC; 

II - administrar o recebimento das contribuições, donativos ou rendas devidas a ACOVEC, 
determinando seu depósito em conta desta em estabelecimentos bancários escolhidos pela 
Diretoria; 

III - movimentar os fundos sociais, com o Diretor-Presidente, na forma do artigo 25, inciso V; 

IV - pagar as despesas da ACOVEC, quando devidamente autorizado; 

V - responsabilizar -se pela escrituração dos livros de contabilidade, mantendo-os, bem como 
os dados contábeis, em ordem e em dia; 

VI - elaborar os balancetes mensais, par a apresentação à Diretoria, bem como o balanço 
consolidado de cada semestre, para ser entregue ao Conselho de Administração a tempo de 
ser apreciado, de acordo com o artigo 20, inciso VI, deste Estatuto; 

VII - prestar ao Diretor -Presidente, ao Conselho de Administração e às Assembleias Gerais, as 
informações de caráter financeiro que lhe forem solicitadas; 

VIII - realizar as compras e vendas autorizadas; 

IX - encaminhar o balanço consolidado anual da ACOVEC, na segunda quinzena de fevereiro, à 
consideração da Diretoria, para os fins previstos no artigo 24, inciso IV, letra "b"; 

X – substituir o Diretor Secretário em todas as suas funções em caso de ausência comprovada 
deste. 

 

Art. 29º -  Por força de suas funções e de eventuais substituições previstas no Estatuto, todos 
os membros da Diretoria, sem exceção, deverão ter seus autógrafos apontados nas instituições 
bancárias em que a Associação manter movimentação financeira. 

 

SEÇÃO V 

DO PROCESSO ELETIVO. 

Dos Órgãos de Administração, Conselho de Administração Conselho Fiscal, Diretoria Executiva. 

 

Art. 30º -  Todos as associadas fundadoras e efetivas poderão  se candidatar a cargos eletivos 
da ACOVEC, com exceção àquelas cujo Representante esteja na condição de agente político de 
Poder, ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de 
qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 



 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese de estar algum Representante de associada exercendo 
funções nos cargos eletivos da ACOVEC e vierem a adquirir às condições previstas no caput 
deste artigo, deverão os mesmos, incontinenti, apresentar renúncia ao cargo. 

Parágrafo Segundo: Só poderá concorrer às eleições as associadas com mais de seis meses de 
inscrição no quadro social, e no pleno exercício de suas atividades devidamente comprovada. 

Art. 31º - A chapa candidata deverá ser completa com todos os nomes e respectivos cargos, 
abrangendo Conselho de Administração 5 (cinco) membros incluídos os suplentes, Conselho 
Fiscal 5 (cinco) membros incluídos os suplentes, e Diretoria Executiva 4 (quatro) membros. 

Parágrafo Único: As chapas candidatas deverão efetuar sua inscrição na Secretaria da ACOVEC 
com antecedência de 05 dias corridos da data da Assembleia Geral da eleição. 

 

Art. 32º - Em caso de impedimento de qualquer dos integrantes da chapa inscrita, os 
componentes remanescentes, deverão indicar substitutos para aquele, por requerimento 
apresentado até a abertura da votação. 

 

Art. 33º - Na Assembleia de eleição será indicado um Presidente e um Secretário entre os 
presentes que não sejam candidatos, para a condução dos trabalhos. 

 

Art. 34º - As eleições serão realizadas por escrutínio secreto vedado os votos por 
correspondência, considerando-se eleita a chapa mais votada. 

 

Art. 35º - Após a votação será realizada a contagem dos votos, na presença de todos que 
compareceram na Assembleia e permaneceram para acompanhar a eleição. 

 

Art. 36º - A chapa eleita será empossada no início do ano fiscal subsequente e terá um 
mandato de três anos. 

 

Art. 37º - Ocorrendo impugnação da chapa eleita, é garantido ao interessado o direito de 
recurso à mesa anteriormente ao encerramento da Assembleia de eleição. 

 

Art. 38º - O Presidente e Secretário da Mesa deverão decidir sobre o recurso na mesma 
oportunidade, podendo inclusive suspender os trabalhos para a necessária análise, podendo 
ainda valer-se do auxílio da assessoria jurídica da Associação, se o caso, para proferir a decisão. 



 
 

Art. 39º - Ocorrendo a impugnação e esta julgada procedente, será marcada outra data para a 
realização de Assembleia Extraordinária de eleição, sendo prorrogada a gestão da 
administração em curso, até a posse dos eleitos. 

Art. 40º - Os cargos eletivos são: composição para membros do Conselho de Administração, 
composição para membros do Conselho Fiscal e composição para membros da Diretoria 
Executiva. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições Gerais. 

 

Art.  41º -  As   associadas não respondem solidariamente, nem subsidiariamente, pelas 
obrigações sociais. 

 

Art. 42º - Os trabalhos do Conselho de Administração e Fiscal serão suspensos durante o mês 
de janeiro, salvo no ano de posse e se houver necessidade de convocação extraordinária. 

 

Art. 43º - O exercício social e fiscal coincide com o ano civil. 

 

Art. 44º - Os membros do Conselho de Administração, Fiscal e da Diretoria, não perceberão 
qualquer remuneração, vantagens ou benefícios a qualquer título pela participação nos 
respectivos órgãos de direção. 

Parágrafo Único - Ficam ressalvados os ressarcimentos de despesas de viagem, alimentação e 
transporte, necessárias ao cumprimento de tarefas e reuniões. 

 

Art. 45º - Este estatuto foi elaborado nos termos da Lei n°. 10.406, de 10 de janeiro de 2.002, 
alterada pela Lei n°. 11.127, de 28 de junho de 2005. 

 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Transitórias. 

 



 
Art. 46º – Este Estatuto Social sofreu alteração por força de decisão da Assembleia Geral 
Extraordinária regularmente convocada e realizada para esse fim, na data de 02 de junho de 
2015, e nesta mesma data foi consolidado na forma dos artigos expostos e entrará em vigor na 
data de seu registro no Cartório Registral competente. 

Art. 47º – A ampliação de mandato de Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal 
contemplado na presente alteração estatutária não autoriza a prorrogação do mandato da 
Diretoria atual e Conselhos, cujos mandatos se encerram em 31 de dezembro de 2016. 

 

  

 

Vinhedo, 02 de junho de 2015. 
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