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ESTATUTO SOCIAL
Aprovado em Assembléia Geral Extraordinária

de
23 de abril de 2009
14 de maio de 2010
13 de outubro de 2010

12 de setembro de 2011

TÍTULO I

DA DENOMINAçÃo, SEDE,
DURAçÃo E DÀb FINALIDAóes bn coNsrlruilçÃo

CAPíTULO I

DA DENOMINAçÃo, SEDE
DURAçÃO E DAS FINALIDADES

Artigo I - A Federação Espírita do Estado de São Paulo - FEESP, neste Estatuto

denõminada simplesmente Federação, fundada em 12 de julho de 1936, TP seu:

atos constitutivos i"girtr"oos no 3d oficio de Registro Civil de Pessoas Jurídicas' E

uma Associação ciü;, de direito privado, com caráter religioso, filantrópico e de

assistência social e educacional, sem fins econômicos, com pfaza de duração

indeterminado, com foro em sua sede central na Rua Maria Paula, 140, Bela Vista,

cEp 01319-000, são paulo, capital e jurisdição no Estado de são Paulo mantendo

as seguintes unidades como sub-sedes:

l. Casa Transitória Fabiano de Cristo, na Av. Condessa Elisabeth de

Robiano, 454, Belenzinho, CEP 03704-000, S' Paulo, SP;

ll. Casa do Caminho, Av. Moisés MaimÔnides, 40, Vila Progresso, ltaquera,

CEP 08240-590, São Paulo, SP;

lll. Santo Amaro, na Rua Santo Amaro, 370, Bela Vista, CEP 01315-001

lV. Centro de Convívio lnfanto Juvenil Dona Maria Francisca Marcondes

Guimarães, Rua Franca 145, Bosque dos Eucaliptos, CEP 12233-520,

São José dos CamPos, SP'

S 1o - A Federação presta seus seryiços à sociedade em sua sede central e em suas

unidades. para cumprir suas finalidades, poderá se organizar em tantas outras

unidades quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas disposições

estatutárias e regimentais.

S 2o - Os serviços desenvolvidos pela Federação são prestados de forma inteiramente

gratuita.

3o - No desenvolvimento de suas atividades, a Federação observará os princípios

universalidade, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publícidade'

::"#ïãà:ïÏãï; "ti"ï";ãË'iããïâ,a'ffiü;;; 
Ji"*i'i""iaã Jã i"i;", cor, sêne'o d,f

ou religião.
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Éffi FEDERAçÃO ESPímTA DO ESÏADO DE $ÃO PAULO

ffi ENTIDADE FEDERATTvA E oRTENTADoRA Do EsPlRlrl$Mo ESTADUAL

Artigo 2 - As finalidades da Federação Espírita do Estado de São Paulo são: De

cunho religioso, de assistência social e de educação'

I - Das finalidades de cunho religioso:

| - o ensino, o estudo, a prática e a difusão do Espiritismo no seu tríplice

aspecto - r"íigioro, filosófico e científico - de conformidade com as obras da

CóOiticaçao dé Atlan Kardec, para todas as faixas etárias;

ll- Assistir espiritualmente o homem, objetivando seu. progresso moral e

soluções de seus problemas pessoais e sociais, com fundamento no

Evaágelho de Jesus Cristo à Luz da Doutrina Espírita;

lll - Fede rar e orientar os Centros Espíritas associados com metodologia e

diretrizes vigentes na Federaçâa, visando o fortalecimento do Espiritismo

através do estudo e prática da codificação;

lV - Divulgar o Ëspiritismo no seu tríplice aspecto, científico' filosófico e

religioso, pïi int*t*édio de todos os meios de comunicação existentes à

épõca, visando sua expansão em âmbito nacional contribuindo para a paz

universal.

ll - Das finalidades da Assistência Social:

l- promover a assistência social a quem dela necessitar em conformidade

com os parâmetros estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social no

g.T42lgà, cumulado com o Decreto no 6.308/07, ou outra Lei e Decreto que

vierem substituí-los, visando à promoção da pessoa humana, em igualdade de

condições;

ll - promover direta ou indiretamente o atendimento, assessoramento e / ou

defesa e garantia de direitos na área de assistência social aos beneÍiciários e

usuários ã, Lei Orgânica de Assistência Social de forma permanente,

planejada e contínua, iom gratuidade a quem dela necessitar;

lll Dar proteção e amparo à família, à maternidade, à infância, à

adolescência, à juventude, aos idosos;

lV - promover o assêssoramento e / ou defesa e garantia aos direitos dos

beneÍiciários e usuários da Lei Orgânica de Assistência Social, de forma

gratuita, a todos indistintamente, quando dela necessitarem;

lll - Das finalidades de Educação:

r promoção da educação, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideaís

de solidariedade humana, que tem por ideal o pleno desenvolvimento do

educando, seu preparo parã o exercício da cidadania e sua qualificação

para o irabatho,'segundó os preceitos-estabelecidos pela Lei no 9'394, de

20 de dezembro de 1996 e Lei 1O'17212O01;

o Construção de valores familiares e sociais de todos os assistidos, so-bretudo 3|
das crianças e pré-adolescentes que se encontram em desenvolvimento; ;.
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.ffi FEDERAçÃO ESPíruTA DO E$TADO DE SÃO pAULO

ffi ENTTDADE FËDERATIvA E oRIENTADoRA Do EsPlRlrlsMo ESTADUAL

r Estruturação correta e bem fundamentada do conhecimento didático do

ensino fúndamental que dará a esse individuo bases solidas para

acompanhar os desafios do conhecimento, próprios do ensino médio;

. Garantir à família dos assistidos a possibilidade

atividades profissionais enquanto suas crianças,
permaneçam em local seguro, sadio e que lhe

conhecimento e na construção de um individuo

moral e social.

Artigo 3 - Para atingir as finalidades a que se refere o artigo

Federação, gratuitamente:

l- Ações para atingir as finalidades de cunho Religioso:

l. Criar, manter ou reorganizar cursos e treinamentos para ensino e pratica da

Doutrina Espírita pãra todas as faixas etárias, preservando a pureza

doutrinária;

ll. promover a troca de experiências e a confraternização das atividades

doutrinárias, no âmbito estadual, nacional e internacional, através de

congressos, simpósios, conferências ou Aulas Especiais;

lll. Dar exemplos através de seus dirigentes e colaboradores, dos sentimentos

do amor' ao próximo em consónância com o principio Espírita que

preconiza: "Fora da caridade não há salvação", ajudando a todos

indistintamente, como irmãos, a superar suas vicissitudes, vivenciando

assim, o Evangelho de Jesus;

lV. promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e

outros valores universais.

ll - Ações para atingir as finalidades de Assistência social:

| - Criar, organizar, planejar e executar os programas de atendimento de forma

continuada, permanente, prestando serviços, e concedendo benefícios de

proteção soóial básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em

situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal: !9s termos da Lei no

8.74i, de 07 de dezembro de 1993, e Resolução CNAS no 109 de 11 de

novembro de 2009 ou outra legislação que vier substituí-la;

ll- Criar, planejar e executar treinamentos específicos aos trabalhadores da

Assistência Soóiat para que se atinja a excelência na qualidade do atendimento

para todas as faixas etárias descritas no artigo anterior;

lll - Manter instituição de amparo ao idoso com obediência ao estatuto do

idoso;

lV - prestar atendimento através de cestas básicas, materiais de higiene,

vestuários para gestantes e bebês, refeições, palestras de esclarecimento

sobre higiene e saúde aos grupos de assistidos:

de desenvolvimento de
adolescentes e jovens
garanta progressos no
munido de
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ffi FEDERAçÃO ESPíruïA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ffi ENTTDADE FEDERATTvA E oRTENTADoRA Do EsPlRlrlsMo ESTADUAL

r Famílias carentes;
o Gestantes;
o Crianças;
e Jovens;
o ldosos
r lndivíduos ou grupos em situaçÕes emergenciaie'

V- lnserir nos programas de serviços e projetos sociais aos usuários mantides

pela entidade, a educação, a saúde, a integração no mundo do

forma a garantir-lhes os direitos de cidadão;

Vl- Garantir ao assistido as seguranças sociais de sobrevivência (rendimento

e autonomia) de acolhida, de convívio e vivência Íamiliar através dos

programas de acompanhamento familiar mantidos pela entidade'

lll - Ações para atingir as finalidades de Educação:

| - promover com recursos próprios ou regime de convênios com entes

federativos, fundações e colaboradores legalmente constituídos:

o Creches;
. Berçários;
o Escolas de ensino fundamental;

o Escolas de ensino médio;

o Escolastécnicas profissionalizantes

ll- promover parcerias com os órgãos competentes para regulamentação legal

das atividades educacionais bem como o legal reconhecimento da formação

disponibilizada aos alunos quê freqüentam os cursos por meio de diplomação

válida e amparo à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à

juventude, aos idosos.

lll - Criar, manter e se preciso reorganizar êspaços que acolham crianças ou

jovens ou adultos para os cursos descritos no artigo anterior;

lV - Manter Cursos Profissionalizantes e de apoio ao desenvolvimento moral,

cultural, econômico, social e de combate a pobreza, procurando lazer inserção

social do individuo;

V - Dar assessoramento na garantia dos direitos dos beneficiários, a todos

indistintamente quando dela necessitarem;

Vl - Criar, planejar e executar treinamentos específicos aos trabalhadores da

área de educação de todas as faixas etárias para que se atinja um resultado

positivo 
" 

a m"Íhora do r*r pãi" o progresso intelectual da comunidade' -di
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,ffi FEDERAçÃO ESFÍruTA DO ESTADO DE SÃO PAULO
#@ ENTIDADE FEDERATIVA E oRIENTADORA DO ESPIRIïISMO ESTADUAL

CAPÍTULO II

DA CONSTITUçÃO

Artigo 4 - AFederação constitui-se de:

l- quadro associativo de pessoas físicas, de conformidade com o Título ll;

ll - quadro de Entidades Espíritas Kardecistas Associadas, de
jurídica própria, com autonomia financeira e administração inc

conformidade com o Título lV.

desénvolvidas todas as atividades piloto da Federação'

parágrafo único Constituem a sede central os órgãos constantes do seu

organograma' 
TíTUL' ll

DO QUADRO ASSOCIATIVO
ADMISSÃO, DIREITOS E DEVERES DO$ ASSOCIADOS

Artigo 6 - O quadro de associados da Federação compõe-se de ilimitado número de

p*rJo"r físicas, no uso de seus direitos civis, identificadas com os princípios do

Êspiritismo ou nele desejando iniciar-se, com aceitação das obrigaçÕes e encargos

decorrentes deste Estatuto.

Artigo 7 - São duas as categorias de associados:

L Contribuintes;

ll. Efetivos.

Artigo I - Associados Contribuintes: são aqueles que contribuem, mensalmente, com

impõrtância mínima determinada pela diretoria executiva da Federação, sem direito a

voto na Assembléia Geral.

Aúigo 9 - Associados Efetivos: são ss associados contribuintes que foram indicados

e iicluídos pela Diretoria Executiva no quadro de efetivos e atendam,

cumulativamente, os seguintes requisitos:

l. sejam associados Contribuintes há mais de 3 (três) anos, ou referendados
pela Conselho Deliberativo;

ll. sejam indicados pelo Diretor da Área em que estejam prestando serviço

voluntário há mais de 3 (três) anos;

lll. contribuam mensalmente, para a manutenção dos objetivos da Federação,

com valor igual ou superior ao fixado pela Diretoria;

lV. tenham completado o ciclo básico do conhecimento da Doutrina Espírita 
-.pl\

através dos Cursos: O que é o Espiritismo, Básico I e ll, Aprendizes do T"L.-l

Evangelho I e ll e Educação Mediúnica le ll;

V. não estejam vinculados à direção executiva de outros Núcleos Espíritas ou 
ÊEspiritualistas ou órgãos não governamentais;
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ffi FEDERAçÃO ESPíRTA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ãEW ENTIDADE FEDERATIVA E oRIENTADORA DO ESPIRIÏISMO ESTADUAL

Vl. eue tenham seu cadastro de associado da Federação preenchido e assinado

de próprio punho juntando ópia da sua Cédula de ldentidade (RG) e do

Cadastio de Contribuinte Pessoa Física (CPF), comprovante de endereço e

foto 3x4 recente.

Artigo 10 - A efetivação será feita pela Diretoria a1é, no máximo, 90 (noventa) dias

antel do prazo previsto para a eleição do Conselho Deliberativo.

Artigo 11 - A Ata da Diretoria que efetivou os associados, bem como a

nomãs anexados a ela, deverão ser registrados em cartório.

parágrafo único - Da mesma forma deverão ser levados à registro os nomes dos

desistentes ou cancelados a cada três anos.

AÉigo 12 - São direitos dos associados Contribuintes:

l. freqüentar os cursos e escolas da Federação e suas palestras públicas;

ll. colaborar como voluntário no desenvolvimento das atividades previstas no

estatuto para as quais seja comprovadamente qualificado através dos cursos

do ensino e treinamentos especializados'

Artigo í3 - $ão direitos dos associados Efetivos além dos previstos no artigo

anterior:

l. votar nas reuniões de Assembléias Gerais;

ll. ser votado para o cargo de Conselheiro Suplente desde que esteja inscrito na

categoria de associado Efetivo há mais de três (3) anos, ou menos, a critério da

Direúria Executiva, referendado pelo Conselho Deliberativo;

lll.ser votado para o Cargo de Conselheiro Efetivo desde que tenha cumprido (3)

anos como Conselheiro Suplente no Conselho Deliberativo;

lV. convocar Assembléia Geral nos termos do parágrafo 10 do art.22;

Artigo 14 - Ê. dever do Associado Contribuinte, quitar pontualmente, a mensalidade

com a qual se compromêteu, espontaneamente.

Artigo 15 - São deveres dos associados Efetivos:

l. ter completado o ciclo básico do conhecimento Espírita Kardecista, quais

sejam: Cursos O que é o Espiritismo, Básico I e ll e Aprendizes do

Evangelho I e ll e Educação Mediúnica I e ll, pautando seus atos dentro dos

princípios doutri nários;

ll. manter-se em dia com o pagamento das contribuições mensais fixadas pela

Diretoria para a manutenção da Federação;

lll. acatar as decisões do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e das

Comissões Por eles constituídas;

lV. freqüentar os cursos regulares de reciclagem para o bom desempenho de

suas tarefas;
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,,:ffi FEDERAçÃo EspíruTA Do E$TAD0 DE sÃo PAULO

;jffi ENTTDADE FEDERATTvA E oRIENTADoRA Do EsPlRlrlsMo ESTADUAL

V. submeter-se à avaliação espiritual quando indicado pelo Diretor de Área em

que trabalhe como voluntário;

Vl. colaborar para o prestígio e para o desenvolvimento dos trabalhos da

Federação'em todas as suas áreas, obedecendo aos regimentos internos

vigentes;

Vll. cumprír efazer cumprir as normas deste estatuto'

ì
l

Artigo 16 - O associado Contribuinte será sumaria e automaticamente excluído do

quadro associativo quando:

l. ocorrer seu óbito;

ll. solicitar a sua demissão;

lll. deixar de recolher a sua contribuição por 6 (seis) meses consecutivos;

lv. for contratado para exercer cargo ou função remunerada na Federação;

V. praticar atos moral ou materialmente lesivos à Federação ou às suas

finalÍdades;

Vl. deixar de cumprir qualquer dispositivo do presente estatuto ou das normas

regimentais.

Artigo 17 - O associado Efetivo será sumaria e automaticamente excluído do quadro

associativo quando:

l. ocorrer seu óbito;

ll. solicitar sua demissão por escrito;

lll. deixar de recolher a sua contribuição por seis meses consecutivos;

lV. deixar de prestar trabalho voluntário por 6 (seis) meses consecutivos, sem

justificativa aceita pela Diretoria Executiva;

V. não comparecer a 2 (duas) reuniões consecutivas de Assembléia Geral,

sem justificativa aceita pelo conselho Deliberativo;

Vl. for contratado para exercer cargo ou função remunerada na Federação;

Vll. praticar atos moralmente ou materialmente lesivos à Federação ou às suas

finalidades;

Vlll. quando esteja vinculado direta ou indiretamente à direção executiva de

outros núcieos Espíritas ou Espiritualistas ou entidades não

governamentais;

lX. deixar de cumprir qualquer dispositivo do presente estatuto ou das

nCIrmas regimentais.

Artigo 1g - Considera-se, dentre outros, atos incompatíveis com as finalidades da

Fedãração participar, direta ou indiretamente de a@es 
-judiciais 

contra a

Federação, membrog do Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva, encabeçar,

integraiou fomentar movimentos que denigram_o. nome ou causem danos morais ou

materiais à Federação ou aos membros da Diretoria Executiva ou do Conselho

Deliberativo.
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áffi FEDERAçÃO ESpíruTA Do ESTADO DE sÃO PAULO

ffi ENTTDADE FEDERATTvA E oRIENTADoRA Do ESPlRlrlsMo ESTADUAL

S 1o - O associado que se desligar espontaneamente do quadro associativo ou for

Ëxduído por qualqu"i dos motivõs previstos neste Estatuto, perderá o seu número

original no quadro de associados

S 2o - O associado excluído perderá todos os seus direitos só podendo participar das

ãtividades da Federação na condição de assistido'

Artigo 19 - Compete à Diretoria Executiva deliberar sobre a exclusão do assot

Efeúo, fazendo constar em ata os nomes dos excluídos, competindo-lhe, tam

avaliar o seu retorno, sempre com um nCIvo número de matrícula, ao quadro

associados Contri bui ntes.

parágrafo único - O associado excluído terá direito à ampla defesa através de

recurso ao Conselho Deliberativo'
TÍTULO III

DOS ORGÃOS DIRETORES

Artigo 20 - Constituem órgãos diretores da Federação:

L Assembléia dos Associados Efetivos;

ll. Conselho Deliberativo (CD);

lll. Conselho Fiscal;

lV. Diretoria Executiva (DE)

CAPíTULO I

DA ASSEMBLÉ|A DOS ASSOCIADOS EFETIVOS

Artigo 21 - Aassembléia dos Associados Efetivos é o poder soberano da Federação.

S 1o - Somente poderão participar desta assembléia os associados Efetivos que

estiverem em dia com seus deveres estatutários'

S 2o - Não será aceita a participação do associado através de procuração'

Artigo 22 - AAssembléia Geral dos associados Efetivos realizar-se-á ordinariamente

, ."ã" 3 (trôs) anos e, extraordinariamente, quando convocada para fim especial e de

urgência.

S 1o. - A Assembléia Geral dos Associados Efetivos será convocada pelo Presidente

ã" Federação e as Extraordinárias pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho

Deliberativo, através de seus respectivos Presidentes; também por-solicitação de'

petã menos, gO (trinta e seis) doò membros Efetivos do Conselho Deliberativo ou,

ainda, por solicüãç"o de nó mínimo 1ts (um quinto) de Associados Efetivos,

identificados com **us r.rpectivos registros (RG original, carteirinha de associado

efetivo) e comprovante de pagamento das mensalidades, sendo que todos os que

assinarem a convocação deveião estar presentes, sem os quais a Assembléia não se

realizarâ.
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ffi FEDERAçÃO ESPíRïA DO E$TADO DE SÃO pAULO

ffi ENTTDADE FEDERATTvA E oRIENTADoRA Do EsPlRlrlsMO ESTADUAL

S 2o. - As convocações serão feitas com antecedência mínima de 7 (sete) dias,

ãtravés de editais ãfixados em locais visíveis nas dependências das sedes ê

divulgados nas tribunas da Federação sendo gYe,_ a lista dos associados Efetivos

com ãireito a voto deverá estar afixaãa no mural do Departamento de Associados'

s 3o. - Não havendo maioria absoluta na hora para a qual foi

ãssembléia, realizar-se-á uma hora depois, com qualquer número

presentes, a não ser quando solicitada pelos associados.

convocada
de associados

Artigo 23 - A Assembléia ordinária dos Associados Efetivos será instalada pelo

preJdente da Federação, após o que se elegerá sua mesa diretora, composta pCIr um

presidente ê um secietárió escolhidos "ad-hoc", o qual será. assessorado por um

bii""tãr-a" Ei"ã'ã ãr Assembtéias Extraordinárías serão presididas.pelo Presidente da

Federação e sua mesa composta pelo $ecretário do Conselho Deliberativo e um dos

Diretores.

Artigo 24 - A Assembléia dos Associados Efetivos somente deliberará sobre

assuntos de sua competência para os quais tenha sido convocada'

Artigo 25 - Compete à Assembléia dos assoçiados efetivos:

l. tomar conhecimento do parecer do Conselho Deliberativo referente ao relatório e

à prestação de contas de fim de mandato da Diretoria Executiva;

ll. renovar, por eleição, um terço dos membros do Conselho Deliberativo e eleger os

suplentes, nâ forma do Artigo 27 do presente Estatuto;

lll. tomar conhecimento e deliberar sobre os demais assuntos constantes da

convocação;

lV. empossar os membros Efetivos e Suplentes eleitos, na forma do inciso ll, deste

Artigo.

V. Julgar os recursos das decísões do Conselho Delíberativo sobre a destituição de

membros da diretoria executiva'

Artigo 26 - o presidente "ad-hoc' da Assembléia Geral ordinária dos associados

Èt"tiuor presidirá também a primeira reunião do Conselho Deliberativo alê a eleição e

posse do seu Presidente e sua comissão coordenadora.

CAPíTULO II

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Artigo 27 - O Conselho Deliberativo, neste Estatuto também designado pela sigla

CO,*"orpor-se-á de 48 (quarenta e oito) membros Efetivos eleitos por 9 (nove) anos

e renovado no r"ú t"rio a cada g (tiês) anos. o Conselho Deliberativo contará

também .or qrárenta e oito (48) membros Suplentes, cujos mandatos terão a

duração de três anos, sendo permitidas reeleições para ambos os cargos'
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,:ïffi FEDERAçÃO ESPíruTA Do ESïADO DE $Ão PAULO

ffi ËNTIDADE FEDERATIVA E ORIENTADORÂ DO ESPIRITISMO ESTADUAL

$ 1o. - Somente o associado que tenha se recadastrado, segundo a ata da

Ãssembléia Geral Extraordinária de 27.a9.2oA7 e que tenha sido efetivado, poderá

ser eleito membro efetivo ou suplente do Conselho Deliberativo'

S 2o. - Somente o Associado Efetivo que já tenha sido Conselheiro Suplente P!de1á

candidatar-se a uma vaga de Conselheiro Efetivo, segundo as normas do parágqafo

primeiro.

Artigo 28 - O preenchimento das vagas que vierem a ocorrer no consell'É

Deliberativo, inclusive aquelas deixadas põtos ionselheiros licenciados, em exercício

na Diretoria Executiva (artigo 30), será feito em eleição, por escrutínio secreto, pelos

membros Efetivos.

Artigo 29 - o conselho Deliberativo elegerá e convo€rá os $uplentes para

pieãcnimento das vagas que se verificarem no seu quadro, caso em que o tempo. de

substituição não poOeia exceder ao do mandato do substituído, nem ao do mandato

do Suplente convocado.

Artigo 30 - O membro efetivo do Conselho Deliberativo eleito para compor a Diretoria

Executiva fica automaticamente licenciado e será substituído por Suplente eleito

nos termos do artigo 28.

Artigo g1 - o cargo de membro Efetivo ou de membro suplente do conselho

Deliberativo. ficará vago Por:

I óbito;

ll. renúncia,

lll. ausência por 2 (duas) reuniões consecutivas, sem justificativa aceita pelo

Conselho óeliOeraìivo, ou afastamento voluntário justificado a 4 reuniões

alternadas, 
"orr"tpondendo 

a 
^Aalo 

(cinqüenta por cento) das reuniões

ordinárias anuais, em número de I no seu total'

lV. afastamento ou destituição em conseqüência de:

a. atos incompatíveis com as finalidades da Federação;

b. negligência no desempenho de suas atividades'

$ 1o - Na hipótese do conselheiro praticar qualquer ato que possa ser enquadrado no

inciso lV supra, o Conselho Deliberativo determinará o seu afastamento' O

Conselheiro afastado deverá encaminhar sua defesa por escrito, na.reunião seguinte,

ocasião em que o Conselho Deliberativo deliberará ssbre a destituição ou não do

Conselheiro.

S 2o - O Conselheiro afastado e posteriormente destituído deverá deixar seu trabalho

ãa Sede da Federação e em suas sub-sedes'

AÉigo g2 - Será facultado ao membro efetivo do Conselho Deliberativo solicitar

licença sempre com uma semâna de antecedência à reunião, por período não
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ffi FEDERAçÃO ESPíruTA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gE@ ENTIDADE FEDERATIVA E oRIENTADORA DO ESPIRITISMO ESTADUAL

superior a 51o/o (cinqüenta por cento) das reuniÕes ordinárias anuais, com justificação

do motivo, podendo ainda solicitar uma prorrogação da mesma, desde que a soma

das licenças, acrescentadas das faltas justificadas ou nãCI, não exceda idêntico

período.

S 1o - O membro efetivo do Conselho Deliberativo. que obtiver prorrogaç"9j" licençq

ãomente poderá solicitar nova licença após decorrido um ano do térming'da
prorrogação.

S 2o - Na reuniâo em que o Conselho Deliberativo. conceder a licença a que se refere

õ presente artigo, será eleito o Suplente que substituirá o licenciado, de conformidade

com os artigos 28 e29.

S 3o - Cessará a gestão do Suplente como membro Efetivo na data em que o

iicenciado assumir otargo, ainda que não tenha expirado o prazo de licença.

S 4".- O membro Suplente que solicitar licença, quando estiver no exercício do cargo

de conselheiro Efetivo, ao iérmino do períôdo do seu licenciamento, reassumirá

automaticamente na condição de Suplente.

Artigo 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:

l. convocar assembléias extraordinárias dos associados Efetívos;

ll. convocar suas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo.,

podendo mudar a data quando necessário;

lll. eleger e convocar dentre os Suplentes os que preencherão as vagas que se

verúicarem em Seu quadro, nos termos dos artigos 28 e29;

lV. decidír quanto ao afastamento; destituição e licenciamento de seus membros;

V. eleger, dentre os seus membros, os componentes da Diretoria Executiva;

Vl. convocar a Diretoria Executiva, parcial ou íntegralmente, para, em caráter

informativo, participar de suas reuniões;

Vll. destituir ou afastar membros da Diretoria Executiva, assegurando o direito de

defesa na reunião seguÍnte;

Vlll. eleger novoE membros para os cargos que se vagarem na Diretoria Executiva,

a fim de completarem o mandato respectivo;

lX. elaborar ê aprovar seu regimento interno e aprovar os demais regimentos das

Áreas da Federação, após aprovação da Diretoria Executiva;

X. aprovar, anualmente, o Plano de Trabalho, o Relatório de Atividades e, após

aprovação do conselho Fiscal, o Balanço Geral do Exercício;

Xl. julgar recursos das decisões da Diretoria Executiva ou de qualquer dos órgãos

da Federação;
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FEDERAçÃO ESPÍR|TA D0 ESïADO DË SÃO PAULO
ENTIDADE FEDERAÏIVÂ E ORIENTADORA DO ESFIRITISMO ESTADUAL

Xll. nomear comissões para fins específicos e com prazos determinados;

Xlll. acatar ou não, com vistas às atividades de âmbito estadual, nacional e

internacional, as resoluções de congressos, simpósios e concentrações
espíritas;

XlV. aprovar a criação, a modificação, o desdobramento ou a e dè

departamentos, setores, escolas, cursos, organismos especiali
prátitrabalhos, sempre em atenção ao aprimoramento do ensino e das

espíritas;

XV. deliberar sobre as propostas da Diretoria Executiva quanto à aceitação de

doações com encargos, respeitado o disposto no artigo 46;

xvl. aprovar a proposta orçamentária e os planos de trabalho para cada

exereício, piopòstos pela Diretoria Executiva, bem como as revisões

eventualmente necessárias durante o exercício correspondente;

xvll. aprovar aquisição, alienação e oneração de bens imóveis por parte da

Federação conforme artigo 97, parágrafo 1o'

Xvlll. autorizar a solicitação de empréstimo com ou sem garantia hipotecaria e 9
celebração de contiatos de financiamento, observado disposto no parágrafo 1o'

do artigo 107;

XlX. deliberar sobre a renúncia ou transferência de direitos autorais e de edição

pertencentes à Federação.

XX. Deliberar sobre os casos omissos ou duvidosos, flo âmbito de sua

competência.

XXl. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, os regimentos e regulamentos da

Federação e as resoluções emanadas dos seus órgãos'

S 1o - A decisão do Conselho Deliberativo de afastamento do diretor e posteriormente

ãe exclusão poderá também se estender ao cargo de conselheiro em razão da

gravidade do ato Praticado.

S 2o - Da decisão do Conselho Deliberativo caberá recurso para a Assembléia Geral

no prazo de 15 dias.

Artigo 34 - A eleição da Diretoria Executiva a que se refere o inciso V, do artigo

ante-rior, deverá oiorrer após a posse dos novos membros Efetivos do Conselho

Deliberativo.

S 1o. - Enquanto não for empossada a nova Diretoria Executiva, continuarão a

iesponder, necessariamente, pelas atividades da Federação os membros da antiga

Diretoria Executiva.

S 2o.- Os diretores de Departamento, continuarão a responder pelos seus cargos, até

{ue venham a ser substituídos ou confirmados pela nova Diretoria Executiva'
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ffi FEDERAçÃo EsFíruTA Do EsïADo DË sÃO PAULO

ffi ENTTDADE FEDERATTvA E oRTENTADoRA Do ESPlRlrlsMo E$TADUAL

Artigo 35 - O Diretor que estiver sendo questionado poderá permanecer no recinto

"m 
ãilêncio, durante a discussão e deverá trazer sua defesa por escrito na próxima

reunião para avotação dos assuntos tratados no inciso Vll do artigo 33'

AÉigo 36 - poderão participar das reuniões do Conselho Deliberativo os membros da

Direloria Executiva, com direito à palavra, porém, sem direito a voto, o qual será

automaticamente retomado, se estiver na posse do cargo de conselheiro, no

ãÃàËr*"Àto do mandato de acordo com o parágrafo único do Artigo 45. \*

AÉigo 3Z - No máximo até sete dias após a proclamação dos resultados da eleição a

qre-se refere o artigo 26, o Conselho Deliberativo reunir-se-á para eleger, dentre os

seus conselheiros Efetiuos, para um mandato de 3 (três anos), sua Comissão

Coordenadora composta de'Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e

õãõrnào Secretaiió, qu" tomarão posse imedratamente, podendo ser reeleitos,

sucessivamente, para o mesmo cargo por mais (2) duas vezes, num total de 9 (nove)

anos.

S 1o. - Ao Presidente do Conselho Deliberativo compete:

a) coordenar todas as atividades do Conselho Deliberativo;

bl convocar e dirigir suas reuniões com direito ao voto de minerva, para

assuntos ordinários e extraordinário;

c) representar o Conselho Deliberativo;

d) Nomear membro efetivo do Conselho Deliberativo para assumir

interinamente o cargo na Diretoria Executiva quando ocorer vacância, cujo

mandato estender-Je-á até a posse do novo Diretor eleito pelo Conselho

Deliberativo, na forma do disposto no artigo 33, inciso Vlll. Na hipótese de

vacância simultânea em mais de 1 (um) cargo, compete exclusivamente aos

membros do Conselho Deliberativo a eleição de novos membros.

S 2". - Na falta ou impedimento do Presidente do Conselho Deliberativo, sua

õubstituição se fará, sucessivamente, pelos demais membros, na seqüência

estabelecida no parágrafo 30 infra.

S 3o. - Competência dos demais membros da comissão coordenadora do Conselho

Deliberativo:

l. Vice presidente - substitui o Presidente em suas faltas ou impedimento;

ll. primeiro $ecretário - secretariar as reuniÕes do Conselho Deliberativo,

elaborando as suas atas;

lll. Segundo Secretário * controlar a presença e o horário de entrada e saída dos

membros do Conselho Deliberativo, mantendo o Presidente do Conselho

Deliberativo informado sobre os conselheiros que atingiram o limite de

ausência nas reuniões'

Artigo 3s - o conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente nos meses de março,

abri[ maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro e extraordinariamente,
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,ffi FEDERAçÃO ESPíHïA DO ESïADO DE SÃO PAULO
di ë.i;, ENTIDADF FEDERAïIVA E ORIENTADORA DO E$PIRITISMO ESTADUAL

quando convocado para fins especiais e de urgência.

Artigo 39 Têm competência para convocar extraordinariamente o Consel
Deliberativo.

l. o Presidente do Conselho Deliberativo;

ll. o Presidente da Federação;

lll. o próprio Conselho Deliberativo por decisão de, no mínimo, um terço
conselheiros Efetivos e Suplentes.

AÉigo 40 - O Conselho Deliberativo somente se reunirá com a presença de, no
mínimo, vinte e cinco conselheiros com direito a voto, deliberando por maioria de
votos, exercidos exclusivamente pelos presentes e da seguinte forma:

l. por escrutínio secreto para eleger, dentre os Suplentes, os quê preencherão as
vagas que se verificarem em seu quadro, inclusive as vagas deixadas pelos
conselheiros licenciados em exercício na Diretoria Executiva;

ll. por escrutínio secreto ou aclamação nos demais casos, a critério do proprio
Conselho Deliberativo.

lll. Não será aceito o voto por procuração.

Parágrafo Único - O presidente do Conselho Deliberativo não terá direito a voto
reguÍar nas deliberações, mas apenas o voto de minerva em caso de empate.

CAPITULO ill
DO CONSELHO FISCAL

AÉigo 41 - A Conselho Fiscal compõe-se de (3) três conselheiros Efetivos.

Artigo 42 - O Conselho Fiscal será eleito pelo Conselho Deliberativo entre os
conselheiros Efetivos pelo período de (3) três anos, coincidindo com o mandato da
Diretoria Executiva, podendo ser reeleitos a critério do Conselho Deliberativo por mais
(2) dois mandatos;

Artigo 43 - Compete ao Conselho Fiscal:
l. fiscalizar a parte econômico-financeira da Entidade e seu movimento contábil e

patrimonial, bem como emitir parecer sobre o Balanço Geral do exercício
social, que devam ser submetidos à aprovação do Conselho Deliberativo
anualmente e à Assembléia dos Associados Efetivos no fim do mandato.

ll. prestar todas as informaçÕes necessárias ao Conselho Deliberativo e à
Assembléia dos Associados Efetivos.
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ffi FEDERAçÃO ESpÍRrrA DO ESïADO DE SÃ0 PAULO
ãiffiE? ENTIDADE FEDERATIVA E oRIENTADORA Do ESPIRITISMO ESTADUAL

CAPíTULO IV
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 44 - Compõem a Diretoria Executiva, neste Estatuto designada pela sigla DE,
os diretores eleitos pelo Conselho DelÍberativo dentre seus membros Efetivos, p?rq
ocuparem a: ,r' i

l. Presidência;

ll. Vice-Presidência;

lll. Diretoria da Área de Assistência Social e Educacional;

lV. Diretoria da Área de Ensino;

V. Diretoria da Área de Assistência Espiritual;

Vl. Diretoria da Área de Divulgação;

Vll. Diretoria da Área de lnfância, Juventude e Mocidade;

Vlll. Diretoria da Área Federativa;

lX. Diretoria da Área Financeira.

Artigo 45 - O mandato dos eleitos é de (3) três anos e os Diretores poderão ser
reeleitos sucessivamente, para o mesmo cargo por mais (2) duas vezes, num total de
9 (nove) anos. Poderão concorrer ao mesmo cargo após período de 3 anos.

Parágrafo Único - O mandato da Diretoria Executiva encerra-se automaticamente
na abertura da reunião do Conselho Deliberativo que eleger a nova Diretoria
Executiva, ocasião em que os membros em exercício retomam a sua posição de
membros do Conselho Deliberativo quando ainda lhes restar mandato a cumprir, e
conseqüentemente o direito a voto.

Artigo 46 - Compete à Diretoria Executiva:

l. executar todos os atos administrativos regulamentares necessários às
atívidades da Federaçâo;

ll. atender às normas e deliberações de todos os órgãos superiores da
Federação;

lll. propor a criação, a modificação, o desdobramento ou a extinção de órgãos da
Federação;

lV. receber doações ou legados livres de condições restritivas, ou com encargos,
mediante prévia aprovação do Conselho Deliberativo;

V. Convocar, através de seu Presidente, o Conselho Deliberativo, para reuniões
extraordinárias;

Nomear, através de seu Presidente, assessores, procuradores e comissões
para fins determinados;

indicar representantes da Federação junto a congressos, simpósios e
concentrações;
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Vlll. nomear Diretores dos Departamentos, pessoas da sua confiança,
Efetivos, para um período de (3) três anos em cada Departamento, a fim
que trabalhem em forma de rodízio e conheçam toda a Area;

lX. destituír Diretores de Departamentos, Dirigentes e Colaboradores, que
causado prejuízos a Federação e tenham sido destituídos do Conselho ou
quadro de Associados Efetivos;

X. deliberar sobre os projetos novos ou reformulados por seus diretores
devam ou não ser submetidos ao Conselho Deliberativo;

Xl. elaborar a proposta orçamentária anual a ser submetida ao Conselho
Deliberativo, após a apreciação do balanço financeiro;

Xll. solicitar empréstimos e financiamentos com ou sem garantia hipotecária,
mediante autorizaçâo do Conselho Deliberativo;

Xlll. deliberar nos casos omissos ou duvidosos, no âmbito de sua competência.

XlV. aprovar a realização de congressos, simpósios e concentrações de âmbito
estadual, nacional e internacional;

XV. fixar, anualmente, a importância mínima das contribuições dos associados
que deverá ser a mesma tanto para contribuintes como para efetivos;

XVl. aprovar a criação de cargos para pessoal remunerado;

XVll. decidir sobre a renúncia ou transferência de direitos autorais e de edição
pertencentes à Federação, referendados pelo Conselho Deliberativo;

Xvlll. deliberar sobre a associação ou desligamento de Entidades associadas;

XlX. vedar ao Diretor de uma Área a promoção de atividades paralelas
desenvolvidas por outra Área;

XX. deliberar qual Área ficará cCIm a responsabilidade da administração de
eventuais parcerias e convênios;

XXl. Efetivar os assocíados contribuintes, que terão direito à voto;

XXll. cumprir e Íazer cumprir este Estatuto.

S 1o. - Todas as deliberações de que trata o presente Artigo serão tomadas por
maioria de votos sem a participação do Presidente, cabendo ao mesmo apenas o
exercício do voto de qualidade no caso de empate.

S 2o. - A DiretorÍa se reunirá ordinariamente nos meses de março, abril, maio, junho,
agosto, setembro, outubro e novembro e extraordinariamente sempre que necessário.

Artigo 47 - O cargo de membro da Diretoria Executiva ficará vago por:

l. óbito;

ll. renúncia;

lll. ausências por (2) duas vezes consecutivas, sem justificativa aceita pela
Diretoria Executiva. ou afastamento voluntário justificado superior a cinqüenta
por cento das reuniões ordinárias anuais.
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lV. afastamento ou destituição por:

a) atos incompatíveis com as finalidades da Federação;

b) negligência no desempenho de suas atividades.

S 1". - No caso do inciso ll, deste Artigo, a vaga será preenchida somente
eleição do Diretor substituto no Conselho Deliberativo.

S Zo. - Nos casos do inciso lV, caberá ao Conselho Deliberativo decidir sobre o

ãfastamento ou destituição, assegurando-se ao interessado o direito de defesa, por

escrito com prazo até a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo,

Artigo 48 - Poderão ser concedidas aos membros da Diretoria Executiva, dentro de

um mandato, o máximo de 1 (uma) licença de até 2 (dois) meses'

Parágrafo Único - Caberá à Diretoria Executiva decidir quanto à concessão ou não

da licença a que se refere este Artigo.

Artigo 49 - Durante o período de licença, que poderá ser interrompido a qualquer

momento por decisão própria, o licenciado será substituído por outro conselheiro
indicado pela Diretoria Executiva, referendado pelo Conselho Deliberativo, com

exceção dos cargos de Presidente e Vice-Presidente.

Artigo 50 - Compete ao Presidente da Federação:

L exercer a representação da Federação, ativa e passiva, judicial e
extrajudicíalmente;

tl. convocar as reuniões da Diretoria Executiva e presidi-las com direito ao voto de
qualidade;

lll. apresentar ao Conselho Deliberativo, para aprovação conjunta final, os planos
de trabalho e a proposta orçamentária para cada exercício, assim como as
propostas para suas eventuais alteraçÕes;

lV. coordenar e execução dos planos de trabalho aprovados;

V. coordenar a execução das decisões de ordem econômica e financeira dos
órgãos diretivos da Federação na Sede Central e sub-sedes;

Vl. administrar todos os bens móveis e imóveis da $ede Central e sub-sedes da
Federação;

Vll. coordenar a aplicação de verbas destinadas a obras e ampliação do
patrimônio, na forma estabelecida pelos Órgãos diretores;

Vlll. assinar, a seu critério, a correspondência da Federação;

lX. assinar, juntamente com o Vice-Presidente, ou o Diretor Financeiro, ou com um
dos procuradores, todos os documentos e papéis relacionados com as finanças
da Federação, como contas de bancos, estabelecimentos de crédito e
i nstituições financeiras ;
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X. encaminhar ao Conselho Deliberativo., em nome da Diretoria Executiva,
relatório das atividades, a prestação de contas e o balanço da Federação,
anualmente e no fim de mandato;

Xt. designar e/ou autorizar a formação de comissões ou delegações para o

desem penho de tarefas executivas específ i cas ;

Xll. constituir procuradores inclusive com os poderes "ad-judicia", assinÉ

respectivos instrumentos juntamente com o Vice-Presidente ou um dos

diretores;

Xlll. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, os regimentos e as decisões dos órgãos

diretores da Federação.

parágrafo Único - Para maior eficiência administrativa poderá o Presidente delegar
podeies a Diretores, Conselheiros, Assooados Efetivos, revogando-os quando lhe

aprouver.

Artigo 51 - Compete ao Vice-Presidente:

l. substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos e no caso de

vacância do cargo até a eleição do novo presidente;

ll. dirigir as atividades de organização e controles gerais administrativos, tais

como: pessoal, serviços gerais, zeladoria, uso da Sede Central e sub-sedes da

Federação, por parte das diversas áreas e calendário anual das atividades;

tll. incumbir-se de arranjar voluntários de outras áreas, junto aos seus diretores,
para compor o quadro de trabalhadores em eventos de captação de recursos;

lV. assinar, juntamente com o Presidente, os documentos relativos à

demonstração de valores econômicos da Federaçâo',

V. movimentar, em conjunto com o Presidente, ou com o Diretor Financeiro, ou

com um dos procuradores, contas de bancos, estabelecimentos de crédito e
instituições financeiras;

Vl. participar da execução dos planos de trabalho e da proposta orçamentária;

Vll. Assessorar a presidência juntamente com a diretoria da Área Financeira, no
controle de todos os pontos de vendas criados nas Sede Central e Sub-sedes
da Federação;

Vlll. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as delegadas
pela Presidência da Federação.

Artigo 52 - Compete ao diretor da Area de Assistência Social e Educacional:

l. planejar, dirigir e coordenar as atividades da Área de Assistência Social e

Educacional discutidas e aprovadas pela Diretoria Executiva e referendadas
pelo Conselho Deliberativo;

ll. coordenar e manter treinamentos específicos às atividades desenvolvidas no 3o *yo
setor para o aperfeiçoamento de voluntários; d#

lll. fazer cumprir, nos departamentos e serviços sob sua coordenação, dispositivos
legais que regulem o funcionamento das obras de assistência social e de

I
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educação, no que diz respeito às vinculações com os órgãos oficiais
competentes;

lV. apresentar relatórios mensais e anuais de suas atividades;

V. excluir do seu quadro de colaboradores, aquele que tenha sido demitido
quadro de associado, efetivo por ter causado danos à Federação;

Vl. cumprir as demais obrigações do presente
finalidades de Assistência Social e Educação e
da Federação.

Artigo 53 - Compete ao Diretor da Área de Ensino:

estatuto, principalmente
as delegadas pelo Presi

l. planejar, dirigír e coordenar as atividades da Área de Ensino, aprovadas pelo

Conselho Deliberativo. após apreciação da Diretoria Executiva;

ll. coordenar e manter com exclusividade os seguintes cursos:O Que '6 o
Espiritismo, Básico I e ll Aprendizes do Evangelho I e ll, Educação Mediúnica I

e li, Curso para Dirigente e Monitores de prática Mediúnica (CDM), Expositores
e demais cursos abertos ao público, referentes a Doutrina Espírita, bem como
os de educação continuada, aperfeiçoamento mediúnico e outros;

lll. participar, conjuntamente com a Area interessada, do preparo, escolha e
designação de exPositores;

lV. manter sempre cadastro dos alunos que tenham concluído o ciclo básico do
conhecimento, informando sempre a direção da Casa;

V. excluir do seu quadro de colaboradores aquele que tenha sido demitido do
quadro de associado efetivo por ter causado danos morais ou materiais à
Federação;

Vl. cumprir e fazer cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e
as delegadas pelo Presidente da Federação.

Artigo 54 - Os cursos: O que é o Espiritismo, Básico I e ll, Aprendizes do Evangelho I

e ll, Educaçâo Mediúnica I e ll, são considerados como "ciclo básico do ensino
doutrinário", dê freqüência obrigatória por todos os colaboradores, sendo vedado o
acesso aos cargos de direção de Area ou de qualquer departamento, aqueles que
não o concluíram. Caberá a cada diretoria de Area a responsabilidade de cumprir este
artigo.

Artigo 55 - Compete ao Diretor da Área de Assistência Espiritual:

l. planejar, dirigir e coordenar as atividades da Area de Assistência Espiritual,
aprovadas pelo Conselho Deliberativo após apreciação da Diretoria Executiva;

ll. promover a realização de treinamento para os médiuns dedicados às tarefas de
assistência espiritual que tenham concluído, ou estejam cursando o 2o ano de
educação mediúnica e expositores para assistênciâs especializadas, desde
que já tenham concluído o 1o ano do curso de expositores da Area de Ensino;

lll. atender as solicitações das demais Áreas;

lV. excluir do seu quadro de colaboradores aquele que tenha sido demitÍdo do
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quadro de associado efetivo por ter causado danos à Federação;

V. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as delegadas

pelo presidente da Federação'

Artigo 56 - Compete ao Diretor da Área de Divulgação:

l. planejar, dirigir e coordenar as atividades da Area de Divulgação, aproY
'pelo 

Consetn-o netiOerativo, após apreciação da Diretoria Executiva; (

ll. promov er a realização de treinamento interno pertinente às atividades da

ialestras, conferêÃcias e apresentaçÕes crtísticas dirigidas ao público em

geral, na forma estabelecida pela Diretoria Executiva;

lll. coordenar e dirigir:

a. a divulgação doutrinária através dos diferentes meios de comunicação:

edição á ditusao de livros, imprensa, rádio, televisão e outros, que estejam

de acordo com a diretoria;

b. o intercâmbio com outros órgãos da divulgação espírita nacional e

internacional;

c. a divulgação das promoções de Arte Espírita;

d. a divulgação das campanhas para captação de recursos, visando as

necessúabes fïnanceiras da Entidade, na forma estabelecida pelos órgãos

diretores da Federação.

lV. excluir do seu quadro de colaboradores aquele que tenha sido demitido do

quadro de assoeiado efetivo por ter causado danos à Federação;

V. cumprir as demais obrigaçÕes previstas no presente Estatuto e as delegadas

pelo Presidente da Federação.

Artigo 5Z - Compete ao Diretor da Área de lnfância, Juventude e Mocidade:

L planejar, dirigir e coordenar as atividades da Area de lnfância, Juventude e
'tríociáade, 

ãprovadas pelo Conselheiro Deliberativo. apÓs apreciação da

Diretoria Executiva;

ll. coordenar e manter cursos de:

a. preparação de educadores espíritas para infância e juventude;

b. dirigentes de mocidades;

c. expositores de reuniões de pais.

lll. coordenar e manter cursos destinados ao ensino da Doutrina Espírita à infância

e à juventude;

lV. planejar e coordenar cursos e palestras de orientação aos pais e gestantes;

V. planejar e coordenar cursos e palestras de orientação à terceira idade;

Vl. coordenar as confraternizações e encontros de juventude de âmbito

municipal,estadual e nacional, de acordo com as normas fixadas pela Diretoria

Executiva;
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Vll. coordenar e orientar os cursos destinados ao ensino da Doutrina Espírita à

infância, juventude e mocidade junto aos centros espíritas, conforme

entendimentos com a Area Federativa;

Vlll. excluir do seu quadro de colaboradores aquele que tenha sido
quadro de associado efetivo por ter causado danos à Federação;

lX. cumprir e fazer cumprir as demais obrigaçÕes previstas no presente E

as delegadas pelo Presidente da Federação.

AÉigo 58 - Compete ao diretor da Área Federativa:

L planejar, dirigir e coordenar as atividades da Área Federativa aprovadas pelo

bonselheiro beliberativo após apreciação da Diretoria Executiva;

ll. associar, após aprovação da Diretoria Executiva e orientar os Centros Espíritas

do Estado de São Paulo;

lll. manter contato permanente com as demais Áreas, com o objetivo de

acompanhar e manter-se atualizado quanto às suas atividades, aos Centros

Espíritas Associados;

lV. manter a diretoria e o presidente da Federação informados do cadastro dos

centros Espíritas Associados, bem como do seu desempenho;

V. coordenar e promover reuniÕes de treinamento para expositores e

trabalhadores da Área, bem como para os dirigentes e trabalhadores das

Casas Fspíritas relacionados à implantação, desenvolvimento e apoio às

atividades nas Casas Espíritas;

Vl. implantar UNIFEESP segundo o capítulo I do Título lV;

Vll. participar de reuniões dos UNIFEESP e dos Centros associados;

Vlll. prestar informações administrativas sobre a legalização e funcionamento dos

Centros Espíritas e dos UNIFEESP;

lX. promover a implantação e acompanhamento de escolas e cursos nos Centros

Espíritas, de acordo com suas necessídades e solicitaçâo, em conjunto com as
Áreas competentes, conforme programaçâo da Federação;

X. excluir do seu quadro de colaboradores aquele que tenha sido demitido do
quadro de associado efetivo por ter causado danos à Federação;

Xl. cumprir e fazer cumprir as demais obrigações previstas no presente estatuto e
as delegadas pela Presidência da Federação.

Artigo 59 - Compete ao Diretor da Área Financeira:

l. planejar, dirigir e coordenar as atividades de sua Area;

ll. participar, juntamente com o Presidente e Vice-Presidente, da elaboração de

planos de execução financeira da Federação;

lll, movimentar, em conjunto com o Presidente, ou com o Vice-Presidente, ou com

um dos procuradoies, contas em bancos, estabelecimentos de crédito e

instituiçÕes financeiras;
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lV. aplicar as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;

V. dirigir as atividades de çontabilidade, de tesouraria, de elaboração de fluxo
financeiro e de caixa, e as aplícações de eventuais saldos disponíveis,
referendados pela Diretoria Executiva; ,

Vl. apresentar até o mês de fevereiro, para ser auditado em março, o
geral do exercício findo, apresentado no final do mandato o balanço
outubro do exercício vigente.

Vll. Assessorar a presidência e a vice-presidência, no controle de todos os pontos

de vendas criados na Sede Central e Sub-sedes da Federação;

Vlll. excluir do seu quadro de colaboradores aquele que tenha sido demitido do
quadro de associado efetivo por ter causado danos à Federação;

tX. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as delegadas
pelo Presidente da Federação;

Artigo 60 - $ão obrigaçÕes comuns aos membros da Diretoria Executiva;

l. indicar à Diretoria Executiva nomes para designação ou substituiEflo de

dirigentes de Depaúamentos e demais setores ligados à sua respectiva Area;

ll. apresentar, anualmente, no máximo até o dia 10 de janeiro do exercício
seguinte e no fim do mandato em outubro, o relatório geral das atividades de
sua Área, para a Presidência poder cumprir os prazos exigidos por lei;

lll. manter a Diretoria Executiva ê o seu Presidente sempre informados sobre suas
atividades quanto à execução dos planos de cada Area;

lV. apresentar à Diretoria Executiva, para efetivação, os associados contribuintes
que preencham os requisitos estabelecidos neste estatuto que colaboram em
sua Area.

TÍTULO IV
DAS ENTIDADES ASSOCIADAS

DO QUADRO DAS ENTIDADES ASSOCIADAS
DOS UNIFEESP DO ESTADO DE SÃO PAULO

CAPÍTULO I

DO QUADRO DAS ENTIDADES ASSOCIADAS

Artigo 61 - Do quadro das entidades associadas participam ilimitado número de
Centros Espíritas que tenham personalidade jurídica própria devidamente
regularizada e que exerçam suas atividades na forma do presente Estatuto.

Artigo 62 - As entidades associadas são aquelas que atingiram desenvolvimento
satisfatório nas atividades enumeradas no artigo 2o deste Estátuto, a critério da Área
Federativa e que solicitaram e obtiveram a sua associação aprovada pela Diretoria
Executiva.

Artigo 63 - São deveres das entidades associadas:
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l. participar das reuniões e treinamentos específicos promovidos pela Area
Federativa;

ll. empenhar-se para que em seus trabalhos sejam sempre observados os
procedimentos doutrinários praticados pela Federação, de modo a se ter a

uniformização na realização das tarefas;

lll. Participar dos treinamentos, encontros, congressos, reuniões,
simpósios promovidos pela Federação;

lV. cumprir e fazer cumprir este estatuto.

Artigo 64 - São direitos das entidades associadas:

l. ter acesso às informações relativas às suas necessidades, junto à Area
Federativa;

ll. divulgar seus eventos nos órgãos de comunicação da Federação;

lll. solicitar palestrantes capacitados,conhecedores da Doutrina Espírita ;

Artigo 65 - A entidade será desligada do quadro de associadas quando:

l. solicitar seu desligamento;

ll. deixar de cumprir suas obrigações referentes ao estatuto da Federação;

lll. praticar atos lesivos à Federação ou ao Movimento Espírita'

Artigo 66 - Para associar-se à Federação, o Centro Espírita deverá:

l. observar os princípios de universalidade, da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade e eficiência;

ll. adotar práticas administrativas que proíbam a vitaliciedade de seus membros
e que coíbam a obtenção de forma individual, ou coletiva, de benefícios ou
vantagens pessoais em decorrência da participação nos processos
decisórios;

lll. prever que, em caso de dissolução da entidade, seu patrimÔnio líquido seja
transferido para outra entidade espírita,registrada com CNPJ;

lV. entregar toda a documentaçáo exigida pela Federação;

V. adotar exclusivamente a Federação como lnstituição Espírita na associação.

AÉigo 67 - A entidade assocíada terá por objetivo ou finalidade:

l. o ensino, o estudo e a divulgação da Doutrína Espírita;

ll. a formação de cidadãos espíritas de todas as faixas etárias;

lll. a assistência social e de educação;

lV. odesenvolvimento, aeducaçãoeoaperfeiçoamento mediúnicoeaassistência
espiritual;

V. a integração com o movimento espírita, através da Federação.
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Artigo 68 - A associação dos Centros Espíritas se fará pela Diretoria Executiva após

aprovação na Área Federativa, sendo que as entidades associadas manterão a sua

autonomia jurídica e independência financeira e a sua vinculação terá por fundamento

e objetivo as ações e atividades descritas no artigo 67'

CAPíTULO II

DOS UNIFEESP DO ESTADO DE SÃO PAULO

Artigo 69 - Os UNIFEESP - São formados pela união de Centros E

Kardecistas, da mesma região, em um só espaço físico e um único CNPJ, asst

a Federação.

parágrafo único - A associação dos UNIFEESP se fará pela Diretoria Executiva após

aproiação, na Área Federativa, sendo que os UNIFEESP manterão sua autonomia
jurídica e independência financeira.

Artigo 70 - São finalidades dos UNIFEESP:

l. UNÉO do movimento espírita na região;

ll. fortalecimento do movimento espírita na região através da união dos seus

voluntários para o melhor desempenho das atividades doutrinárias;

lll. expansão da Doutrina Espírita através de métodos apropriados ao ensino e

prática do EsPiritismo.

Artigo 71 - São deveres dos UNIFEESP:

L Deverão reportar-se a Federação de acordo com o capítulo I do título lV
deste Estatuto;

ll. manter a Área Federativa informada de todas as atividades programadas

e realizadas, que deverão estar de acordo com o Estatuto da Federação e

Regimento lnterno da Area FederatÍva;

lll. Aplicam-se aos UNIFEESP todas as disposições referentes aos Centros
Associados previstos no capítulo lsupra.

TíTULO V
DO PROCESSO ELEITORAL

DAS ELEçÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO (CD)
DA COMISSÃO ELEITORAL

CAPíTULO I

DAS ELEIçÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO (CD)

Artigo 72 - As eleições para renovação dos membros do Conselho Deliberativo serão

realiladas sempre no segundo domingo do mês de novembro, com início às 8:00 e
término às 17:00 horas, sendo que neste dia a $ede Central não abrirá para outros

trabalhos.

S 1o - Somente o associado Efetivo, no pleno exercício dos seus direitos estatutários,

poderá candidatar-se a uma vaga no Conselho Deliberativo como Suplente.

S 2o - Somente o associado que já tenha cumprido um mandato como Suplente
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Artigo 74 - As convocações serão feitas
antecedência mínima de 7 dias através
dependências das sedes da Federação
concorrentes.

ffi FEDERAçÃO ESPÍp1TA DO ESTADO DE SÃO PAULO
#@ ENTIDADE FEDERATIVA E oRIENTADORA DO ESPIRITISMO E$TADUAL

poderá candidatar-se a Conselheiro Efetivo'

S 3o - o candidato não pode ser membro de diretório político ou partido político e nem

candidato as eleições Públicas.

Artigo 73 - Não será permitido voto e nem representação por procuração Ítas

reuniões dos órgãos deliberativos da Federação; (*--
pelo Presidente da Federação com uma
de edital afixado em local visível nas

e dele deverá constar todas as chapas

Artigo 75 - Com 90 (noventa dias) de antecedência da Assembléia Geral Ordinária, o

preJdente do Conselho Deliberativo abrirá prazo, improrrogável, para inscrição das

chapas concorrentes aos cargos de conselheiros Efetivos e suplentes.

Artigo 76 - As eleições serão realizadas por voto direto e secreto dos associados

efetúos em pleno gó=o de seus direitos asssciativos, mediante a apresentação de RG

e carteirinha de associado efetivo.

Artigo 77 - A processo eleitoral obedecerá às seguíntes normas:

L cada candidato somente pode disputar um único cargo e participar de uma

única chaPa;

ll. a eleição será feita por intermédio de cédulas únicas, de que constem todas as

chapás, na ordem de sua inscrição, cabendo ao eleitor assinalar graficamente

a chaPa de sua Preferência;

lll. cabe à comissão eleitoral estipular horários para entrega de material , plantões

de atendimentos e afixar todos os editais;

lV. cabe à comissão eleitoral estipular as regras, para o bom andamento das

eleigões;

V. eventuais contestações aos atos praticados pela Comissão Eleitoral deverão

ser apresentadas ao Conselho Deliberativo que decidirá sobre a suas

validades;

Vl. cada chapa poderá nomear um fiscal que seja associado Efetivo e que não

faça parte de nenhuma chapa, para ficar como fiscal no momento da apuração

eleitoral.

Artigo 78 - Cabe ao associado efetivo que encabeçar a chapa providenciar o

regiãtro das candidaturas junto à Comissão Eleitoral e somente ele falará em nome

dos candidatos.

S lo - A chapa deverá ser completa, com nome, qualificação, assinatura de cada

õandidato e vaga em disputa, acompanhada de ficha preenchida de próprio punho,

bem como assinatura de um termo de aquiescência, com ópia do documento de

identidade (RG) e do cpF dos candidatos, que deverão preencher os requisitos

estabelecidos no artigo 15 deste estatuto com a indicação dos concorrentes às

seguintes vagas:
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ffi FËDERAçÃO ESPíruTA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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às 16 (dezesseis) vagas de Conselheiro Efetivo para um mandato de 9 (nove)

anos;

às vacâncias ocorridas no mandato anterior, especificando o prazo do mandato

a ser completado;

lll. às 48 (quarenta e oito) vagas de Conselheiro Suplente.

S 2o - Não serão aceitas chapas em que faltem requisitos exigíveis para candi

ão associado, mesmo que concernentes à apenas um candidato'

$ 3"- Sobrevindo, unicamente por motivo de óbito, a vacância de qualquer membro

inscrito, após o término do prazo de registro, não haverá anulaçâo da_chapa, devendo

proceder-se a uma eleição suplementar, na reunião do Conselho Deliberativo nos

termos dos artigos 28 e 29.

Artigo 7g - Nenhum recurso, serviço ou patrimônio da Federação poderá ser utilizado

"r õump"nha eleitoral de qualquer candidato, ressalvados, exclusivamente, os meios

de divuigaçao internos disponíveis, assegurada a igualdade de 
. 
tratamento aos

concorrentes. A chapa que desobedecer e fizer propaganda eletrÔnica em mídia ou

mala direta, será anulada.

parágrafo único - Fica expressamente vedado qualquer patrocínio externo, de

carátãr financeiro ou midiático, seja qual for a origem, aos candidatos a cargos

eletivos, sob pena de inelegibilidade ou de perda do mandato'

Artigo 80 - São condições para elegibilidade e capacidade eleitoral ativa:

l. ser associado Efetivo há pelo menos 3 anos ou referendado pelo Conselho

Deliberativo, para candidatar-se ao cargo de Conselheiro Suplente;

ll. já ter exercido pelo menos um mandato completo de Suplente para ser

candidato a Conselheiro Efetivo;

lll. estar em pleno gozo de seus direitos estatutários, principalmente o quesito

trabalhador da Federação, há pelo menos (3) anos ininterruptos que

antecederem às eleições;

lV. estar em dia com o pagamento de suas mensalidades de associados da

Federação, comprovada através de recibos quitados dos últimos (6) seis

meses.

CAPÍTULO II

DA COMISSÃO ELEITORAL

Artigo Bl - Cabe ao Conselho Deliberativo escolher os integrantes da Comissão

Eleióral, composta de 5 (cinco) conselheiros Efetivos que ainda tenham i3) três ou (6)

seis anos de mandato.

parágrafo único . O mandato da Comissão Eleitoral começa a partir de sua eleição

no Cãnselho Deliberativo e cessa com a apuração do resultado, proclamação dos

eleitos e redação de sua ata e relatório da eleição'
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ffi FEDERAçÃO ËSPíruïA DO ESTADo DE SÃO PAULO

ffi ENTTDADE FEDERATTvA E oRTENTADoRA Do EsPlRlrlsMo ESTADUAL

Artigo 82 - Compete à Comissão Eleitoral:

l. protocolizar, divulgar as chapas de candidatos aos cargos do Conselho

Deliberativo, verificando as condições de elegibilidade, no principal mural da

Sede Central e sub-sedes de Federação;

ll. assegurar os meios, para que seus associados, quites com suas obr

estatutárias, possam exercer seus direitos eleitorais;

lll. organizar a relação de associados com direito a voto, até 60 dias antes

eleições; 
I

lV. orientar a respeito da folha de votação e identificação do eleitor;

V. proceder ao sufrágio por cédulas;

Vl. dirimir dúvidas ou questões surgidas durante o processo eleitoral;

Vll. proceder à apuração dos votos e proclamação dos resultados;

Vlll. assegurar que cada chapa tenha espaço igual na divulgação das mesmas,

dentro da Federação.

lX. estabelecer instruções complementares para o processo eleitoral.

TíTULO VI
DAS DISPOSçÕES GERAIS

DAS DTSPOSçÕES COMUNS AOS úerilenos Dos ÓneÃos DlRETlvoE
DAS DISPOSIçÕEs su pERIORES

CAPÍTULO I

DAS DISPOSrcÕES COMUNS
AOS MEMBRCIS DOs ÓNCÃOS DIRETIVOS

Artigo 83 - Se houver empate na votação de dois candidatos considerar-se-á eleito o

mais idoso.

Artigo 84 - O paúicipante estatutariamente qualificado a votar tem direito a um voto

em cada deliberação.

Artigo 85 - A Federação não se envolverá em movimento político partidário, sendo

vedado nos seus órgãos, dependências e na esfera de ação, ou em seu nome,

propaganda ou qualquer atividade de natureza político-partidária ou que envolva

crítica ou censura a atos emanados dos poderes públicos.

Artigo 86 - Não poderá desempenhar cargo de membro do Conselho Deliberativo

nem da Diretoria Executiva quem for membro de diretório de partido político, de

organização com finalidade político-partidária.

S ío - Ao candidatar-se oficialmente a cargo ou mandato de natureza política, o

úembro do Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva ficará automaticamente

licenciado de seu cargo na Federação'

S 2o - No caso de ser eleito ou nomeado, o associado deverá renunciar, perdendo o

seu cargo.
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ffi FEDERAçÃO E$PíruTA DO ESÏADO DE SÃO PAULO
gffi ENTIDADE FEDERATIVA E ORIENÏADORA DO ESPIRITISMO ESTADUAL

Artigo 87 - As licenças concedidas a Diretores, Conselheiros e demais integrantes
dos quadros diretivos da federação não interrompem o decurso do mandato para o
qualforam eleitos ou designados.

Artigo 88 - A Federação não distribuirá resultados, bonificações, participações ou

parcelas do seu patrimÔnio sob nenhuma forma.

parágrafo Único - Como conseqüência deste artigo, não perceberão seus DiretQ[gg,

Consâlheiros, Associados, lnstituidores, Benfeitores ou equivalentes, remuneração,

vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título,

razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos' "

respectivos atos constitutivos.

AÉigo Bg - O membro de qualquer órgão díretivo da Federação que falta a 2 (duas)

reunìões consecutivas ou mais de 50 (cinqüenta) por cento das reuniões realizadas

num mesmo exercício, sem justificativa aceita pelo respectivo órgão,

automaticamente perderá o seu mandato, passando o cargo a ser considerado vago.

parágrafo Único - O disposto neste artigo não implica na perda de outro cargo ou

função que o mesmo membro ocupe na Federação.

CAPíTULO II

DAS DISPOSçÕES SUPERIORES

Artigo 90 - A Federação não responde nem solidária nem subsidiariamente pela

conduta, pela orientação adotada, pelos compromissos e obrigações assumidos pelos

associados ou pelas entidades associadas, da mesma forma que os associados e as
entidades associadas não respondem pelas obrigações da Federação.

Artigo 91 - Usufruir dos órgãos de assistência da Federação, inclusive os de

assistência social e de educação, independe da qualidade de associado, ou de sexo,

classe, raça, nacionalidade, cor, política ou credo relígioso.

Artigo 92 - As assembléias dos Associados Efetivos e as reuniões do Conselho
Deliberativo e da Diretoria Executiva serão realizadas obrigatoriamente na Sede
Central da Federação.

Parágrafo Único - No caso de força maior,
reuniões na sede, poderá a Diretoria determinar
cesse.

Artigo 93 - A Federaçâo veda o ataque a qualquer religião crença ou doutrina,
ressalvada a liberdade de crítica construtiva e de defesa em linguagem respeitosa.

Artigo 94 - Este Estatuto é reformável na sua generalidade, mas inalterável, sob
pena de nulidade, as disposiçÕes que digam respeito:

l. à natureza Espírita da Federação;

ll. àorientaçãoKardequiana-cristã;

lll. a não vitaliciedade dos cargos e fun@es;

lV. a não remuneração dos cargos e funções;

V. à destinação sempre Espírita do patrimônio;
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ffi FEDERAçÃO ESPÍruTA DO ESTADO DE SÃO PAULO
#ffiry ENïIDADE FEDERATIVA E ORIENTADORA DO ESPIRITISMO ESTADUAL

Vl. ao caráter apartidário e apolítico da Federação,

Parágrafo Único - Qualquer reforma deste Estatuto será submetida à aprovação da

Assembléia dos Associados Efetivos depois de passar pela DE e pelo Conselhg
Deliberativo o qual deverá aprová-la com maioria mínima de 213 (dois terços)

Conselheiros presentes à reunião.

Artigo 95 - A dissolução da Federação é de competência da Assembléia dos

Assõciados Efetivos, convocada extraordinariamente a qual, embora soberana em

suas deliberações, deverá respeitar integralmente os termos do artigo 108

do presente estatuto.

Artigo 96 - As Áreas serão divididas em Departamentos e demais sub-divisões

subseqüentes, tantas quantas forem necessárias.

Artigo 97 - Somente os associados Efetivos poderão ser designados Dirigentes

dos Departamentos e dos demais setores, indistintamente.

rírulo vll
DO PATRIMÔN|o E DOS RENDIMENTOS

CAPíTULO I

DO PATRIMÔN|o

Artigo gg - O patrimônio da Federação é constituído dentre outros de bens móveis e
imóGis, utensílios, máquinas, veículos, equipamentos, títulos e papéis

representativos de valores de qualquer natureza.

S 1o - Cabe á presidência da Federação a administração do patrimÔnio.

g 20 - Ao patrimônio serão incorporados os bens que por ela forem adquiridos por

meio de compra, doação, legado ou a qualquer título.

Artigo 99 - O patrimônio poderá ser onerado ou alienado em caso de comprovada
necessidade, tendo em vista o incremento das atividades da Federação.

S 1o - As decisÕes relativas à aceitação de doações e legados com encargos, a
alienação ou oneração de bens patrimoniais, imóveis e bens móveis de valor
relevante, ou a solicitação de empréstimo com ou sem garantia hipotecária e a
celebração de contratos de financiamento, serão tomadas pelo Conselho Deliberativo
em reuniões com a presença de, no mínimo, 4/5 (quatro quintos) de seus membros e
por deliberação de, nCI mínimo 3/4 (três quartos) dos presentes'

S 2o - Ocorrendo desapropríação de bens patrimoniais da Federagão, a utilização do
produto da indenização será feita pela DE, referendada pelo Conselho Deliberativo.

Artigo 100 - Em caso de dissolução da Federação, o eventual patrimônio

remanescente será destinado a uma ou mais entidades Espíritas legalmente
constituídas com sede e atividades no País, registradas nos órgãos públicos

competentes do Município, do Estado e no Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS, desde que comprometidas com as finalidades previstas nos incisos l, ll e lll do
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Artigo 2o deste Estatuto ou à entidade pública.

parágrafo único - A dissolução da Federação, porém só se dará por deliberação

unânime da Diretoria Executiva e 4t5 do quadro do Conselho Deliberativo em

reuniÕes de cada órgão, referendada pela Assembléia dos Associados Efetivos

qual se instalará em primeira convocação com 80% (oitenta por cento)

Associados Efetivos a qual se instalará em primeira convocação com 80 (oitenta*poç

cento) dos Associados Efetivos em pleno gozo de, seus direitos estatutários e erfi

segunda convocação com 600/o (sessenta por cento), 30 (trinta) minutos depois. Não

*"Ãdo alcançado o percentual da segunda convocação, deverão ser feitas tantas

convocações quantas forem necessárias em dias diversos até atingir o quorum de

i nstalação necessário.

CAPÍTULO II

DOS RENDIMENTOS

Artigo 1Oí - Constituem rendimentos da Federação:

I os provenientes de títulos, açÕes ou papéis financeiros de sua propriedade;

ll o produto resultante de direitos autorais e de edição;

lll. o produto resultante de venda de livros, periÓdicos e suas assinaturas;

lV. a renda dos imóveis de sua propriedade;

V. os juros bancários de outras receitas eventuais;

Vl as rendas em seu favor constituídas por terceiros;

Vll. o produto proveniente de campanhas, festividades ou outra forma de

arrecadação de fundos;

Vlll. as subvençôes dos poderes públicos e de instituições particulares;

lX as contribuições dos associados;

X as contribuições provenientes de doações espontâneas;

Xl. a receita proveniente de bazares, lanchonetes, estacionamento, livrarias, clube

do livro, jornais, revistas, cd's, dvd's e outros, cujos produtos serão aplicado

em obras sociais, ou ainda no custeio das despesas gerais da Federação;

Xll. quaisquer outras rendas auferidas com o objetivo de dar à Federação

condições de atender as suas finalidades, inclusive, mas não limitativamente, a

produção de produtos industrializados.
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ffi FEDERAçÃO ESPíHTA D0 ESTADO DE SÃO PAULO
gry ENTIDADE FHDERATIVA E ORIENÏADORA DO ESPIRITISMO ESTADUAL

Parágrafo Único - A Federação aplicará suas rendas, seus
resultado operacional na manutenção e no desenvolvimento
institucionais.

Artigo í02 - O quadro de "mantenedores" e
número de pessoas físicas ou jurídÍcas que
Federação, sem direitos ou vantagens.

"doadores" é formado por ili

contribuírem financeiramente para

Artigo í03 - Os "mantenedores" sâo os que contribuem mensal ou peri,

corn- importâncias destinadas exclusivamente à Área de Assistência
Federação.

Artigo 104 - Os "doadores" são os que contribuem espontaneamente, mensal ou
periodicamente com importâncias destinadas ao custeio das despesas ou ao

aumento do patrimÔnio da Federação.

AÉigo í05 - Os "Mantenedores" e "Doadores" não pertencem nessa qualidade,

ao quadro associativo da Federação, nem ê incompatível a concomitância de

Mantenedor e Doador, com a de associado desde que a pessoa possua todos os

requisitos estipulados por este Estatuto para pertencer à categoria.

AÉigo 106 - A Federação poderá criar outras fontes de renda destinadas a atender às
suas finalidades.

Artigo 1gT - Qualquer empréstimo financeiro só poderá ser feito com autorizaçâo
do Conselho.Deliberativo, à vista de proposta fundamentada pela DE.

Artigo 108 - As receitas provenientes de verbas, dotaçÕes ou subvençôes recebidas
dos poderes públicos, bem como as de donativos de pessoas jurídicas ou físicas
privadas serão aplicadas integralmente nas finalidades às guais forem vinculadas.

S 1o - Essas receitas serão contabilizadas especificamente, inclusive suas
respectivas despesas e imobilizações.

S 2o - No caso de valores provenientes dessas receitas serem imobilizados, deverão
igualmente ser contabilizados em seu ativo fixo, em rubrica especial, arquivando-se
os documentos comprovantes dessas imobilizações, de acordo com a legislaçâo
vigente.

S 3" - As receitas vinculadas referidas no capúlf, se não contiverem a determinação do

local de aplicação, serão totalmente aplicadas da seguinte forma;

l- as provenientes do Governo Federal, de preferència no Estado de São Paulo;

ll - as provenientes do governo Estadual, exclusivamente no Estado de São

Paulo;

lll - as provenientes de Governos Municipais, exclusivamente nos respectivos

municípios;
lV - as provenientes de outras fontes, em consonância com a destinação

determinada pelo Conselho Deliberativo da Federação.

RUA MARIA PAULA, 140 - BELAVISTA _ CEP 01319-OOg -
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| 3Í15-5544 - FAX (0XX1 1) 3104-5245 - SAO PAULo - sF
No 70881t72 - ESTADUAL LEt No 4518/57 - MUNICIPAL No 7661168
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Artigo 109 - O presente estatuto, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária dos

Assõciados Efetivos de 12 de setembro de 2011, entrará em vigor na data de seu

registro em cartório. t;, 
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