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ESTAttilTO SOCIAl-

CAPITULO! 
DENOlvfiNAÇÃO ~FIM·~· SEtJE- FÔRO- DURAÇÃO 

Art. t .•. A ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM é mna associação civil, assistencial e 
caritativa, funcladà. em 04 de julho de 1902, com sede na Cid~de de Florianópolis, ô 
Avenida l'v1'auro Ramos,90l, centro, Estado de Santa Catarina, como instituição pia, pessoa 
juridica de diteito privado, sem fins econômicos e reger-se-á pelo Artigo 53 do Código 
Civil Brasileiro, por este Estatnto e demais atos regulament~res ou atos de sua Diretoria 
Executiva. 

Parágrafo primeiro -O primeiro Estatuto que enti"D\l. en1 vigor eln 27 de m~1rço de 19 tO. 
vigindo al6 a presente reforma, atendendo ao seu val,br histórico, memorial e ele 
recqnhecimento ~os seus ftuidadotes, fig\~rará permanentemente, como anexo elo que 
estiver em vigor, sendo seus instituidores, T,triz Pacifípo d~ Neves, José dAt Costa Ortign, 
João Cáldeira de Anclrad(l, Oc.taviü Cardoso da Costa e Manoel Teixeira. 

Parát:.rrato segundo ..;. Para assegurar o seu caráter filantrópico, a Associaçã() lr111ào 
Joaquim, não distribtlitá re~ttlta,dü$, dividendos, bt~jlificÇlções, lucros, participações ou 
parcelas de seu patrimônio, a .. nenhum d()s associados e aos membros da Diretoria 
Executiva, sob nenhuma forma, título ou pretexto. 

Art 2- A Associação lrmão Joaquim tem por finalidade principal: 

a) ~~ manter e àchnínistrar o Asilo de Mendici.dade l'rmão Joaquinl, inaugnrado em 27 de 
tnarço de 1910; 

b) "-· manter e admi.nistrar a Maternidade Dr. Carlos Corrêa, inaugurada em 06 de 
fevereiro de 1927; 

c) - desenvolver atividades religiosas em atetlçilo aos internados ou albergados na 
MaternídadeDr. Carlos Corrêa e Asilo de Mendici'dade Tm1ão Joaquim. 

Art.. 3 -A Associação Irmão .r oaquin1 tem sed~;J e foto na cidade de Florianópol ís, Sánta 
Catarina, c tem duração por tot11po indeterminado. 

Parágnli'o primeiro- A Associação lnííão Joaquim só poderá ser e~ti111a por decisão de 
dois terços (2/3} de Sétls associados, corn direitos soéiais assegurados, col1tonne preceituarn 
este Estatuto, ctnAssembiéla Geral especificamente convocada para este mister. 



P~1rági·.afo. segundo ...... Couswn~~a' !)Va extittÇãó> o patdtnôtüo existente, será transferido 
par(l a Irmanda~l~. do Di:Vlllo, .Espírito Santo~ .. mattt~nedqra, do ~x::As,ilp de ó~·fãs o~t à 
Irmandade do Senhor J<;~S:U$ dos';Pa:ssos e ff()spital de. Caridade, awbas de Flori!lJ~ópolis, 
ambas registradas no Conselho Naqiqn~} ele A~sist~rtbia .Social ou, órgãO oficial que este 
substituir legalmente~ pàrarecmiheciíiu::ntd'da fi.lantropii;L 

Patágra.fo terceiro ~ As entidades citadas no p~rágr~o ·q,~lt(ldor dçv;;,t'ão cQhipróvar à 
época çla dissolnÇãQ o\1 exU,1ção. o tegisll'o no Conselho Nacional de· As~istência Sociall 
caso conttário, os bens e.o pattiniê!n\o ~er~o d~$tí!:la~os ,a t~ma <mtidade pública. 

CAPI1''t1L0Ií 
DOS OaJBTlVOS 

Art. 4 ····São objetivos da Ass()Ciaç~q,lttMo Joaqttitn, ·exercei' atívidades d.e: 

a) - acolhimento, proW~ão, re,l)idênéüt e sustento~ no Asilo de Me,ndjcjdade Imião 
Joaquim, a pessoas de auibos·qs .sc~o.$~ qq.cr pqr ídade avançada, quer por estar·desprovída 
de reemsos e a,() desabrigo; ·· · · 

b) ~ itltetnação· hospitalat\ atendimento ambulat.orüu d<' Clia,gnostiqo, na Maternidade. Dt. 
Cados Con·êa, às pêS.Soãs. ~.ll1 geral, ·qüe necêssitateni de atendimento de sl;)írde, dando 
prioridade à obstetrici.a e·ginecologia~ espççi,alme11te às pess()M b~ti'entes~ · 

c) ··· ações educativ~~· no qtre. clüta: resMiW à velhice, a tnaternidade e âinfilncí[l, 

Par$grafç, único - No ·geral; ettt suas atividades, a As$0çütç~o Itniãb Joaquith dará 
prioridade de atenditn~tltQ ~~· pc~sbM soQíalüietite carentes~ atrav~s de gr;:1(ttidades ou 
sn\)sfdiqs, a seremfi~ados,pela Diretoria Ex:ecutivél• 

CA.Pl1~tJLO Itr . 
DO PATRIMÔNIO 

Att. 5 --- Constit\lCJn pat:rímônio.da Associ~~ão ItrnãoJoaquitn: 

à) - propriedade imqhiliária CQ1ls#t~lÍda de ter,reno de 1 1.500 m2 (onze mil e quii1hentos 
metros. qua4rados). contendo. o. prédio da Matemidad~ l)r. Ç~do$ Corrêa, c.om .. frente para a 
Avenida Hercilio Luz; <? do A$i1o de Mendiêidade Irmão Joaqqüu, cqm fh~ntq para a 
Avenida Maui'o Ramos; todos na cidade de Fl9ri~n6po.Us; 

b) - outros bens im9vei$ qu~ viet~nt a ser .adquiridos ou recebidos en1 doaÇão ott 
legados; 

c}··- equipamentos, bens tpóveis. 'lttvestimebtos e recursos financeiros, resultantes de 
suas ativid~d(ts; 

d) ~ receitas e conti:ibttições sociais; 



c) - recursos oriundos de stihvellÇÕés ou auxílios públicos, convênio e acordüs; 

' t) - tr<J,nsfetêtwia de terceiros; 

g) - rendas patrimoniais de aplicações financeíras. 

Parágrafo primeiro - Os bçns imóvei~ patrimoniais somente poderão ser alienados, 
permutados ou doados, por decisão de dois terços (2/3) de seus associados, reunidos em 
Assembléia Geral especialmente cotlVúcada. 

Parágrafo segundo- Mediante autorizaÇão da Assembléia Geral; a Diretoria Executiva 
poderá contratar operações de crédito para .financiar amplíação ou reforma de suas 
instalações; construir novos édifíeios_. comprar equipamentos que excederem o valor de sua 
receita mensaL 

Parágmfo terceiro - Todas as receitas ou resultados operacionais da entjdade deverão 
ser aplicados integralmente 110 tetTitório nacional, na manuteilção de seus objetivos 
institucionais, 

Paníb'1'afo quarto - A prestação de contas deverá obedécér aos princípios da. legalidade, 
impessoalidade, n1oralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, adotará práticas 
de gestão administrativa, necessárias e sufi.cientes a coibir a obtenção, de forma individual 
ou coletiva, de benetlcios on vantagens pes$oais, e111 decol1'ência dà participação do 
respectivo processo decisório, e. qtte se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no 
encerramento do exercício fiscal, ao re\atótlo de atividades e tias dem~'lJJstrações financeiras 
da entidade, incluindo~se as certidões negativas de débito junto ao INSS e ao FGTS, 
coh)Cando-os a disposição para exan1e de qualquer cidadão; ainda observará as nonnns de 
prestação de contas, a observância dos princípios fundamentais e as Normas Brasileims de 
Contabilidade, conforme determina o pará~:,rrafo único do Artigo 70 da Constituição 
federal. 

CAPlTULOlV 
DO QUADRO SOCIAL 

Art. 6 ~ A Associação Irmão JoaqUim contatá com um quadro social constituído de 
associados, também designados Irmãos, como p~ssoas Jisica1), ou pessoas Jurídicas que, 
voluntariamente, a élà requererem filiação e contribuírem, regttlarmente, com vàlorcs 
estabelecidos pela Diretoria Executiva: 

Parágrafo primein) "- As pessoas flsicas, de ambos os sexos; para serem associados da 
A-Ssociação Irmão Joaquím, deverão, na data do requetilnento, possuir dezoito ( 18) anos de 
idade, completos. 

Pm·ágrafo segundo -· A pessoa jurídica, para ser associada da Assodação lrmão 
Joaquim, deverá estar leg!ihncnte constituída e será representada por uma pessoa 
devidamente credenciada. 

(/I\· . l 
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Art. 7 -- Os associa4o!i da Associação Jtmão Joaqqim Sf}rão cl~ssificados .iTàs segttiütes '"'"''";;;;;;,.;;""'""" 
categorias: 

a) Efetivos ~ Pessoas ,Fi$jca$; 
b) Efetivos -Pessoa~ Jtiddicas; 
c) Be.nfeitotês; 
d) Beneméritos; 
e) Hon<:>nirios; 
t) Remidos .. 

Parágrafo primeiro...., Sêrno As$1:lt:.i~dPs Efetivos. as pessoàs flsicás oujutH:iicas, todos 
os que a el~ se filiarem. através de reql1~r,imento ·aprova4o pela Pir~toria ExeClltiva e 
o(lsetv.a.rem o present~ Estátüt9 .. 

. Parágrafo seg1mdo - Serão A~soç,ia.çlos l3enf"itore~,. pe$~.Qa~: fi.síc{)s ot.l ji~ridicas, não 
filiadas e~ que, eveütúál e si~hificad.vatnetite;. a éf'itêtió da Diretoda Executiva, sejam 
aprovados c,:omo·taL 

Parágrafo terceiro -· $erM A$soêiatiqs .Beneméritos, o.s Associados Efetivos que se 
clistínguirem .em. cargo de Diretotia. ou quetenbant<io~ftjl:nitdo extrqorçtin~ii'unen.te para a 
Assocí.ação Trrnão Joaquim e tecebetettl4\p.t7ovação da Assembléia GeraL 

Pnrágrafo quarto - Serão Associados Honorârios1 pessoas ffsic(l$ qlte ex,ercendo .fnnç~es 
de autoridade ·públi.ca; tiverem çqlabotadô •PiP:á â. Nsociação. Irmãó Joaquim e recebet·eín 
aprovação da Assembléia GeraL · 

Parágrafo . qt.lillto - Setâo A$$oci.ados Remidos, os que tiverem contribuído, 
regularmettte. durante. vinte. (20:) •11nos, Qomo. sóeio.efetivq. 

Parágrafo sexto .,. 9 P~d~do d,e i:l~missno.de·al:I$Qciados s~ tlará através de r~qnerimento 
à Direto da Executiva. que deliberará·após verifiçar a ~Uª xegtdl;t:ri,dade com a Jnstitttição. 

a) votar. ser votado; .. pt'oPo!\ \lSar Qt;t. palavm. e~etçer }lçôes tiscatiza.doras dos a.tos 
adn:iinistrátivos. denunciando as ih·egularidades ao Conse1ht? Fi~c~l, s~v~ as restrições 
estabelecid~ no pªtágr~o s.u do Artigo 16 dest~ 'Estattito~ 

. ' .: ~. 

b) participar rle·As:setnbléias Gerais; 

c}ter livre acess() e trâhsitq na~ in~taJações ~a A-$$QCÍM~Q Irrni\Q Joaquitn; 

d) usar shnbolos; d.istit1tlvos e cQnd~cOI'áÇ_õ.es·da ASSC1éiação lri'Uã.ó Joaq1.dm; 

e) receber 1.ima Mi~$a de .A,çn() de Gtaçns, por ocasião, dê s~us anivei'sários~ celebrada 
em determinado dia do mês; 11a.Capela i:t!:l A~~ocíaçtto lrmàoJo~qt}Ü1~; 

l 



f) prioridade de uso dós serviços da Associação Irmão Joaquítn. 

g) O associado p(lderá 4esiigaNe daAssociação JrmãoJoaquüna qualquer tnQl11ei1to, 
estando o, mesmo quites com suas ol>dgaçqes estatutár.i"s, .mediante pedido formal 
endereçRcÚJ a diretor!~, cOin.l5 dias de antecedência. 

Parágtafo (tnico ~ Os Associados Benfeitores e Hollórát·ios não gozam dos direitos da 
alínea ·a·, q\lanto·avotate serem votados, e totalmente da alínea 'b', deste attigo. 

Art. 9 - Sãü deveres .dos associados: 

a) atender as convocações paraAssemoléjas Gerais; 

h) pugnar pelo engtatlc{ecü1leüto da AssoCiaçãcriátlão Joaqqim e de suas obras; 

o) pagar regularmente as contribuições sociais; 

c!) cumprir e fazer curupriros Estatutos daAss0ciação li'mãC>Joaquirn. 

Art. lQ~'- Os associados .qqe qeixatent de cu1nptir com seus deveres ou prejudicarem a 
Associação lrtniio Joaquim, poderão ser punidos através de: 

a) Advertência escrita; 
b) Suspensão tentporâda de direitos; 
c) Exclusão do quadro sociaL · 

Parágrafo primeiro -As peínas serão aplicadas, sem híerarquia umas e outras, de acordo 
com a gravidade do ato O\l fato, segundo ifpw·ar a J)iretotüt Executiva, cabendo recurso à 
Assernbléia Geral. 

Parágrafo segundo - A exclnsãq de associado set;:í efeti'Vada por ato da Diretoria 
Executiva, com recurso voluf1tário do excluído à Assen1~léia Geral especialmente 
cQnvocada para esse fim, que hoptQlogttrâ OJI nãü a exclusãtl. A resolução da Diretoria 
Executiva será co.tmnlie<ada ao associado cientificando-o do setl direitq ao recnrso, cujo 
prazo de interposiçã.o será de 15 {quit1ze) dias a contâr do recebimento, ocasião ern que a 
Dít'êtüria Executiva convocará a Assembléia GeraL 

Parágrafo terceiro ~, A dçstitt~ição .dos administradores se dará por decisão da 
Assen1bléia Geral especH1camente convocada Pl1r<l esse fim, por decisã1..1 de 2/3 (dois 
terços) dos associadosw(\sentcs. não Pbdet1do ela deiiberar em primeira convocação senl a 
maiôria absoluta dos associados ()tt nas. CQílVocações s~guiJ1tcs com menos de J/3 (um 
terço). 

/ 



CAPITULO V 
DA Es~tRt!TURA ADMINISTRATIVA 

Art 11 - A.cstttLt\t!'!\ organizacional da Associaçãoirn1ão Joaquim, tetá: 

a) Assembléia Geral; 
b)·Díretor.ia Executiva; 
c) Conselho Fiscal; 
d) Conse.lho Religiclso. 

Parágral\.1 prirneiro- Os associados e os membt'os. da. Diretoria da Associação Irmão 
Joaquim não tespon<lcttl, djreta ou indiretamente, pela vida eeür1ôtuicn-Hüanceira da 
Instituição. 

Parágrafo segundo - Os metnbros da Dil'etoria Executiva; os associados, os 
conselheiros, os instituidores e benfeitotes, tlão poclétf).o, em fnhÇão do cargo que exercem 
ou a qualquer titulp, reeebet r(:!tnünerayão, vantagens e benefícios, 

SEÇÃO I-DA A$SEMI3LETAGERAL 

Art. 12 ·- A Assembléia Gera,l constitni.-se cól1lú colegiado que reúne todos os 
associados cont dircitos so<;iais em dia, e é órgão máx.ittlO dé deliberaÇão e instância de 
recursos. 

Art. 13 - A Assembléia Geralreunit.cse,á ~nt se~são. ordinária, extraordinária e. sc$s{)es 
n1agnas qne serão convocadas naforma do Artigo 14 destc.Estatuto. 

Parágrafo primeiro -~ As sessões ordinárías acontecerão: 

a) de dois (2} em dois (2) atTOs, no ô1a 04 de junho, para eleições da Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal; 

b) aJmalmente, no dia 04 de junho, para analísar e apreciar o parecer do Conselho Fiscal 
sobre o Relatório e Prestayão de Contas e/on hotnol()gf}:r atos adrtünístrativos da Dirctoda 
Executiva, em especüJl, a acbníssão de novos associados. 

Paràgratcl seg~tndo ···· As sessões extraordinárias poderão qcorret a qualqttcr momento, 
desde que convocadas para pauta específica e cujo edital de convocação seja assín~tlP peJo 
Presidente OUJX.~lo Col1selhó Fiscal ou arequeriinc;:ttto de l/5 dos üssoeiados efetivos com 
direito a participaçã.o nas A.ssenibléias Gerais e que se encontrem na plenitude de seus 
direitos sociais. 

Parágrafo terceiro ~ .. As ~e$sÕe$ mag11~1s setãb realizadas: 

a) dias 04 dejnlho, de dois (2) en1dois. (2) anos, nas posse$ das Diretorias Ex.ecutivas 
eleitas; 



b) em dias cspecíais, para a coücessão de títulos. de Associl'ldos B~lleméritos, 
Benfeitores, Honórários·e Remidos, à <Witétio da Diretoria Executiva. 

Art. 14 -A convocaçfío de Assemblélu. Getàt seJ"á feita por edital, pulilicado em jornal 
ele circulaç\:10 diària ou em forma de circular prot()colada e cont al1tecedência mínima clt~ 
oito (8) clias. 

Parágrafo útlico - Quandó se tratar de eleição, o editnl deverá ser publicado com trinta 
(30) dias cle.antccedência e·fíxar~dó ptazo para registro de chapas. 

Art. 15 -A Assembl.éia Geral estará apta a ser realizadu, em primeira {1 n) coüvocação, 
com a presença de um terço (113) de .seus membros e, etn segunda (21'), meia (l/2) .hora 
após, com qvalquer número de presentes, exceto aq~telas que requererenJ 'quorum' 
qualifi.cado por esto Estatuto; 

SEÇÃO Il·· DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. l6 "' A Diretoria Executiva da Assoçi~ção Irmão Joaquim, co1ll1nandato de dois 
(2) anos compõe~sede: 

Presidente; 
l '' Vice~I_,residente: 
2° Vice-Presidente 
Procurador Geral; 
l" Secretário; 
2° Secretário; 
!"Tesoureiro e 
2° Tesom'eiro. 

Parágrafo prímeiro ~· Podet·~o eleger-se para os cargos da Diretoría Executiva os 
associa<los efetivos) benetnétitos ·e remidqs, ê()ln çliteitos sociais e1n. dia, e contando entre 
25 (vinte e cinco) e 80 (oitenta) anos de idade, na data da eloição. 

Parágrafo seguüdo ·~Será admitido ocorrer duas (2) reeleições para o mesmo cargo. 

Panigrnfo terceiro ··' O membro da Diretoria Executiva qne faltar, injustificadamente, a 
três (3) reuniões otdinárias, perderá o mandato. 

Parágrafo qmu·to - A Diretoria Executiva l'eunü·~se-tí, ordimu·iamente, uma (1) vez n 
cada trinta (30) dias e, exttaptdinariáment~~ quando convocada p~lo PresideM~, devendo 
ser lavrada ata em livro especial próprio ou sistema digitalizado. 

Parágrafo quínto -· São in~le&íveís os associados de tod(IS. as categotiàfJ que exerçam 
atividades profissionais dentro das Gas(ls ttlat1ti4a.s pela Associação Irmão Joaquim e Qe 
cujo o exercício rest~he-lhes qualquer forma de remuJ}eraçã() 9tl vamqge11$ pecüttiárias. 

(~ 



Art. 17 ··· Cornpete à Diretoria Executiva: 

a) administrar todos os serviços d~:~ Assóciação Irmão Joaquim, sendo o Presidente, o 
executivc) máximo da Instituição; 

b) nom.car, designar ou. admitir o Piretot. Geral da Associayão lmião Joaquiiú; 

c} indicar um sacerdote para ílS funções de Cápelão~ que Otganiz.ará e presidirá o 
Conselho Religioso, que deverá ser homolQgq.do peta Diretoria Execütiva; 

d) cumprir e fazer C\\111ptir as ciecisõ~s de Assembléias Geráis; 

e) apresentar pla11os amJai$ de ttabalho; 

f) substituir membros de sua composição que (lbandonjlrem,r~nutwiareüJ ou perderem o 
nwndato, até as próximas eleições; 

g) assinar <Has de suas teuniões; 

h) decidir sobre ctedet1ciamentó,descredenciamcnto ou nomeação de médicos; 

í) representar ou delegar poderes a quem faça pela Associação Irmão Joaquim, defesa e 
interferências sobre os interesses da Instituição, quando não houver explícita compefência 
do Presidente ou F'rocurador O~ral; 

j) elaborar os Re!:,rtllíltnéntos Gerais do Asilo de Mendicidade Irmão .Joaqqiln e d~t 
Maternidade DL Carlos Corrêa. 

Art. 18 .. , Ao Presidente compete: 

a) (l planejamento, coordeúação e. a direção geral das atividades adn1inistrativas e 
financeiras da Associaçãp Irmão Joa.qnim; 

b) representar a Assàcíaçno Irmão Joaquim ent juizo ou fora dele, ativa e 
passivamente; 

c) assinar convên.ios, contratos e acoi'dos; 

d) atender a::; solicitações do Conselho Fiscal; 

e) assinar, juntamente com o Jó Tesoureirq, os documentos de compra,. venda, 
locação, saques, cheques, ordens de pagamcütb e movimentação bancária; 

O adtiütír, demitir e s11pervisionaro pessoal servidor.da Associação ltmão .1onqtÜtl1, 
lotando~os na Maternidade Dt, Carlos Corrêa ou Asilo de MendícidadeJnnão Joaquim; 



g) visitar, fi·eqüentemeúte, os internos do Asilo>e p~cientes da.Maternidade Dr. Carlos 
Corrca; 

h) apresentar, anualmente, até 30 de abril, oRél!ltórib e Balanço Anual do exercicio 
anterior, assinado em. coüjurtto com ó 1° Tesoureiro; 

í) manc,lar pUblicar, até JO de abril de cada ano, em jorna1l()Cal, u1r1a síntese do 
Balanço G~ral, com demonstt·<tçi).o dosrcs~\ltados do ~xércício anterior. 

j) usar o voto de qualidade nos casos de dese1npate. 

Parágrafo Prüneiro -· O Presidente será S\lbstituído; em suas ütltas, impedimentos ou 
vacância, durante o mélndat(), peJo Vice-Presidente. 

Parágrafo Segm,do .. O 2° Vice-Presidente fiçarà encarregado. da. administração do Asilo 
de Mendicidade Irmão Joáqüítn. 

Art. 19 ····· Ao Proc\lrador G.eral compete: 

a) assessorar juridicamente a Presidência; 

b) representar 1:1 Associação IrnJão Joaquim, em questões ttaba1histas1 ou acompanhar 
os casos em que a representaÇão .se 'dê por terceiros; 

c) zelarpel.o patrimônio dá Associação Irmão Joaquimi 

d) propor ações e acertar regístrQS çle legadC>s, heranÇas ou doações feitas à AssociaçãrJ 
Irmãos .Toaqvim; 

e) elaborar contratos e convênios e <lprepiá-lqs q11ando estes forem apresentados por 
terceiros. 

Art. 20- Ao 1" Secretário compete: 

a} organizar e processar o expediente de 'interesse especifico da. Associação Irmão 
Joaquün; 

b) redigir as atas de reutüões. da Diretoria e <:le Assembléias Gerais em livros próprios~ 

c) organizar o quadro social; 

d) receber e instrui!' os requerimemos de admissão de sóéios; 

c) substituir os V\ce-Ptesideüt.es em suas faltas e impedimentos, 

Parágrafo único - Q I o Sectetádo será substitu.ídü em suas faltas, itnpedítnentos óu 
vacância, durante o n1llJidato, pelo 26 Sçcretádo, 



Att. ~1 - Ao l'1 Tesoureito compete: 

a) proceder à arreq~dÇtçâQ da Associa<;ão lnnão Joaquim e dis;ciplínar a sün guarda, 
sendo por ela;. diretamente respon~ável~ 

b) receber contr1))uiçõe$, dona ti :vos, doações, I~iegados e e$nl01as; 

c) movimentar cotllas cotTentes bancárias, sendo os cheqnes assinados; em coqjmilol 
com. o Presidettté; 

d) coordenar os serviços co!ltápeis; 

e) elaborar balancetes n1ensais c ó balanço·anual; 

f) proceder os pagamentos em geral; 

g) organizar, supervisionar e fiscalizar os f1.1ncionários dos caixas e setor de compras, 

Parágrafo único - O li~ TesQl!teiro sera substituído, em suas f:ütas, in1pedimentos e 
vacância, pelo 2o 1'esouteiro. 

SEÇÃO I1I - DO CQNSELBO FISCAL 

Art. 22 - O Conselho FisC(ll será có111postó de três (3) men1bros. titulares e dois (2) 
suplentes, eleitos en1 conjul1to com a Díretoria Bxe<.:,utíVa~ com mandato de doís (2) anos, 
podendo haver reconduções. 

Parágr<lf() primeiro -Os ttês (3}candidatoswais vot;ldos na relação dos cinco(5), serão 
os titulares c os outros dois (2), os sut:Jlentes, que serão convocados nR ausência elos 
titulares, pela ordem. ele votação. 

Parágrafo segundo ·· Os três (3) niais votados, e por el~s, procederão nn l'cnnião de 
posse, a escolha d() Presidente do Conselho Fiscf!L 

Parágra±b terceiro···· Nas decisões, eiJl caso de ei"npate; daNe~áo dese1npatc pela idade, 
prevalecendo, sempre, o de mais idade. 

Art. 23 ··· São atribuições do Conselhq Fiscal: 

a) examinar toda a contabilidade da Associação Irmão Joaquim; 

b) examinar e dar patecer, sobre os balancetes; de. tr~s (3} em três (3) meses c., 
anua hnente, sobre o BaJarwo Geral e o Relatól'io da Diretoria Exect1tiva; 

c) apurar irregnlatf<ia.des, dfp~i.tlnciatldo-:as à Assembléia Geral para deliberação finá!, 
antes, porém, buscará solnyão junto aos envqlvidos, dentro de nn)a conduta ética e moraL 
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Parúgrafo útliqo - O Conselho Fiscal organizará s~u próptio Regimento, a ser 
homologado por Assembléia C:ter!ll Extt'aürdinária, especificamente cqnvocadtt pará este 
fim. 

SEÇÃO IV~- DO CONSELHO RELIGIOSO 

Art. 24 ~ O Conselho ,l~elígioso será con1posto por cinco (5) p~sso1,1s, cM.vidadas pelo 
Capelão, queterá porfin(lJidade orientar a vida espiritual da Associação Irmão Joaquim, 
especialmente no que digat·espeito à administração da. Capela e atendhnettto espiritual dos 
internos do Asilo de Mendicidade Irmão Joaquim e Maternidade Dr. Carlos Corrêa. 

Parágrafo útlico - O Co11selh(). Religioso organizará setl próprio Regimento, que deverá 
ser homologado peinDiretoria ExE;qllÜyi\. · 

CAPITULO VI 
DAS ELEIÇÕES 

Art. 25 - Todos os cargos da Diretoria .Executiva e Conselho Fiscal serão preenchidos 
por eleições gerais, secretas, com voto univer$al, de dois (2) em dois (2) anos, só podendq 
concorrer sócios quites com a Tesouraria ou remigos, preenchidas as exigências 
estabelecidas neste Estatuto, 

Parágrafo primeiro -Para concofl'er a,os cargos deverá haver registro prévio de chapas, 
assinada j'lc)r todos (ls concmTentes, devendo o tegistt·o t)çótret' dentro do prazo fixado no 
Edita1 de Convocação, 

Pªri1grafo segündo ~ Os votos serão secretos e pqr trteio de cédúlas oficialmente 
confeccionadas, não scni:lo adrnitidos o voto por procuração. 

Parágrafo terceiro - A Mesa Eleitoral ser~ composta de lll1l Presidente, nin Secretário e 
dois cscrutinadores, todos escolhidos na abettuta da Assembléia Geral, conV<lcada nos 
termos do attigo 13 e seus parágrafos; 

P&rágrafo quatto - O escrutinig s~rá público, pettnitida a prescnç<J de um f1scal. por 
chapa concorrente; 

Parágrafo quinto - Será proclamada a chapa que obtive!' ó maior número de votos 
dentre os votantes e q\te assinaram o Livro de Presença. 

Parágrafo sexto~ Oconcndo empate, serácmisiçl.erado eleitO, o associado mais antigo e, 
persistindo o cntpate, <1 de tnàis idade, 

CAPITULO VII 
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 26 - O ex(.:)tCício fi.nanceiro da A$sôcia:ção Intiãó Joaqúitn coincide cont o ano 
civiL 

Art. 27 . .:. A Asst)ciação h:m~o Jo~q1~JtJi, ~1ü respeito as J~u~s tt11dições históricas~ é 
o hri gada ·a sokm izar ·a. data natal feia de seu P!;l(rO~(). Innão Joaquim·. Francisco Líyramento, 
em Sessão Magiifl. e Míssà. de A9ãó. dc:dtáças. 

Art. 28 - Regisu·e-..se que a Associação Irmão ~oaqtlim foi fundaqa por iniciativa do 
senhor João A,ugttsto Clq Catmor tta Sax;tistia da. Cated:rai Metropolitana: de FlotiaMpolis~ 
élOS quatro (4) dias d() UlêS dejl!lho Ô() al)Q de l9Q~. 

Art. 29 - O presente Estatuto poder& $ét r~fottna<lo por A$semhléia Getifl 
especificamente cOlwocada~ pot deeísão de.2/l (dois terços) dos associa (f os .prese(1tes, não 
podendo deliJ:,et~t e.n1 la çott.\fPÇMã.o se~l;l a inaioria a.bsóltlta dos. é\ssociados Ol.l nas 
convocações seguintes com menos de 1/3:'{~Ul\terçq). 

Art. 30 .,.... A atual Pin~t.Qdà Executiva qtJe ~ssina.,'o. presente E:statvto Social, que cntm 
em vigor nesta data de seu registro oficial é aseg\lintc: 

Presidente: JOÃO BOSCO CAMINHA 
lo:vice~Presidente: NEREU DO VALÊ:P'EREIRA 
2° Vice - Presidente>HIPÓLITQ DO VALE PEREIRA NETO 
Procurador Geral: fffiLIO Al3ltEU FlLl-'10· ........ · ..... ·. .· 
1 o Secretário: OSNY LISBOA 
2° Sec.retáiió: LlJÓIANO CAMINHA 
19 Tesoureiro: EDUARDO LQ,'f!ÉS 
2° Tesoureiro: HELIO ABREU FILHO 
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