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Reforma do Estatuto Social do Lar Vicentino de Ubatuba Obra
Unida A Sociedade de São Vicente de Paulo(SSVP), Vinculado 
Ao Conselho Central de São José dos Campos da SSVP.

PREÂMBULO

O Lar Vicentino de Ubatuba Obra Unida da Sociedade de São Vicente de Paulo, fundado em 17 
de janeiro de 1973, com sede e foro na cidade de Ubatuba Estado de São Paulo à Rua Minas 
Gerais n°402, Umuarama, inscrita no CNPJ/MF sob n° 45.086.170/0001-79, com Estatuto Social 
primitivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Ubatuba, 
sob o n° de ordem “2”, Livro “A”, folha “3”em 11 de dezembro de 1976, promove a alteração de 
seus atos constitutivos, por decisão de seus associados, aprovada pela Assembléia Geral 
Extraordinária realizada no dia 17 de janeiro de 2017, regendo-se doravante pelo presente 
Estatuto Social, pela legislação aplicável e pelo Regimento Interno, passando a vigorar, 
doravante, nos seguintes termos:

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FORO, DURAÇÃO E FINALIDADE

Artigo 1o. O Lar Vicentino de Ubatuba Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), 
doravante denominado simplesmente LVU é uma associação de direito privado, filantrópica, 
beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, com natureza de Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI), de duração por tempo indeterminado, com personalidade jurídica 
distinta de seus membros.

Artigo 2o. O LVU por sua origem, natureza e formação, foi criado no seio da SSVP no Brasil, 
para a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana e está 
vinculado estatutariamente ao Conselho Central de São José dos Campos da SSVP e ao 
Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP, na forma da Regra da SSVP no 
Brasil.

Parágrafo Único. Caberá, preferencialmente aos Conselhos Particulares e às Conferências 
Vicentinas instaladas nos municípios de Ubatuba e São José dos Campos, prestarem auxílio ao 
LVU no desempenho de suas atividades, sempre que solicitados.

Artigo 3o. O LVU tem por finalidade prestar serviços de relevância social e de interesse público de 
acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, na 
área da Assistência Social, quando esgotadas todas as possibilidades de auto-sustento e convívio 
com os familiares, proporcionando-lhes proteção social especial de alta complexidade, prestando 
serviços de atendimento de forma gratuita, universal, continuada, permanente e planejada, 
visando especificamente:

I) Manter unidade institucional com característica domiciliar destinada a acolher
pessoas idosas de ambos os sexos, com 60 (sessenta) anos ou mais, 
independentes, (grau I), que estejam nas seguintes situações: falta de condições 
dignas para permanecer com a família, sendo vítimas de atos de violência e 
negligência, em situação de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos, em conformidade com o capítulo de procedimentos de acolhimento 
institucional, inserido no Regimento Interno da instituição;

Página 1 de 20

Rua: Minas Gerais, n.s 402 Umuarama Ubatuba/SP-CEP 11680-000

Fone: (12) 3832-1532 -  E-mail: tarvicentinoubatubalSihotmail.com



II)

IV)

V)

VI)

LAR VICENTÍNO DE UBATÜBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ.:. 45.085.170/0001-79

if.

&

Proporcionar aos idosos institucionalizados, assistência material, moral, intelectual, 
social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, bem como atividades 
culturais e recreativas, visando à preservação de sua saúde física e mental; 
Propiciar ambiente acolhedor aos idosos institucionalizados na instituição em 
conformidade com o Estatuto do Idoso e na observância das políticas públicas de 
assistência social e atendimento de saúde, conforme a necessidade do idoso, 
visando sempre a longevidade e o bem-estar deles;
Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção aos 
idosos institucionalizados, visando em todas as ações a integração social e o 
fortalecimento do vínculo familiar, como formas de sociabilidade;
Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais na 
perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do 
cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais.

Parágrafo 1o. O LVU prestará de forma gratuita, continuada e planejada suas ações assistenciais 
aos idosos em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal ou social, utilizando-se da prerrogativa 
disposta no artigo 35 e seus parágrafos, da Lei n° 10.741, de 1o de outubro de 2003 - Estatuto do 
Idoso, que prevê a cobrança da participação do idoso no custeio da entidade no limite previsto na 
lei, da aposentadoria ou de outros rendimentos equivalentes na mesma proporção.

Parágrafo 2o. Para atender o custo das despesas mensais realizadas em favor dos serviços 
prestados aos idosos, o LVU aceitará doações espontâneas feitas pelos familiares dos idosos 
acolhidos.

Parágrafo 3o. O LVU promoverá ações de transparência na apresentação dos planos de trabalho, 
relatórios de atividades e demonstrativos financeiros, para comprovação da aplicação de seus 
recursos integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus 
objetivos institucionais.

Parágrafo 4o. Considerando que o LVU possui natureza privada, seus programas e projetos serão 
desenvolvidos sempre em sintonia com o seu orçamento econômico, privilegiando o acesso 
gratuito aos seus programas pelos seus usuários, guardados os seus limites financeiros, em 
especial àqueles conferidos pela lei.

Parágrafo 5o. A fim de cumprir suas finalidades, o LVU se organizará em tantas Unidades de 
Prestação de Serviços (UPS), quantas se fizerem necessárias, às quais serão disciplinadas por 
deliberação da Diretoria.

Parágrafo 6o. Poderá o LVU instituir filiais para desenvolver outros ramos de atividades com 
natureza empreendedora, com o objetivo de angariar receitas para manter suas finalidades 
estatutárias e sociais, buscando sempre a auto-sustentabilidade.

Parágrafo 7o. Para a instituição de filiais, conforme o parágrafo 6o deverá essa deliberação ser 
aprovada pela Diretoria do com a maioria simples, com base em estudos prévios, com a devida 
comunicação ao Conselho Central de São José dos Campos da SSVP e homologação do 
Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP, depois de consultado o 
Departamento de Normatização e Orientação (DENOR) desse mesmo Conselho.

Artigo 4o. No desenvolvimento de suas atividades o LVU observará os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. E não se fará distinÇão
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alguma quanto à etnia, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso, gênero, orientação 
sexual e quaisquer outras formas de discriminação dos idosos acolhidos.

Artigo 5o. O LVU adotará um Regimento Interno que, aprovado por sua Diretoria após a 
homologação expressa do respectivo Conselho Central respaldado em parecer do Denor 
competente, disciplinará o seu funcionamento, a sua organização, a capacidade operacional, os 
procedimentos de acolhimento e de desacolhimento institucional, os critérios e as normas a serem 
observadas, inclusive quanto à aplicação da Regra da SSVP no Brasil e outros assuntos de seu 
interesse.

CAPITULO II -  DA ORGANIZAÇÃO E DOS ASSOCIADOS

Artigo 6o. O LVU é organizado e constituído por um número limitado de associados, denominados 
vicentinos e vicentinas, que são confrades e consócias que ingressaram voluntariamente na SSVP 
no Brasil, através de uma de suas Conferências Vicentinas, que estejam na condição de membro 
da diretoria da própria Obra com direito a voto, de membro da diretoria do Conselho Central 
respectivo com direito a voto e dos presidentes de Conselhos Particulares da jurisdição da Obra.

Parágrafo Único. O LVU se regerá pelo presente Estatuto Social, pela legislação brasileira 
aplicável, pelo Regimento Interno e, subsidiariamente, pela Regra da SSVP no Brasil, registrada e 
arquivada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da cidade do Rio de Janeiro/RJ, 
pelas Instruções Normativas, Resoluções, Portarias, Comunicados, Circulares e demais 
dispositivos que regem a SSVP no Brasil, emanadas do Conselho Nacional do Brasil da SSVP.

Artigo 7o. São direitos de cada associado:

I) Participar das Assembléias Gerais ou Extraordinárias;
II) Ser votado para os encargos eletivos, atendendo os requisitos previstos neste 

Estatuto Social;
III) Apresentar sugestões à Diretoria, por escrito, para o aperfeiçoamento operacional 

do LVU e apontar qualquer ação ou omissão que venha ferir as normas estatutárias 
e regimentais;

IV) A qualquer tempo, por escrito, se desligar a título de renúncia voluntária;
V) Votar nas eleições convocadas e deliberar sobre as matérias constantes no artigo 

14 e seus incisos deste Estatuto Social, desde que esteja na condição de: a) 
Membro da Diretoria do LVU com direito a voto; b) Membro da Diretoria do 
Conselho Central de São Jose dos Campos da SSVP, com direito a voto; e c) 
Presidente de um dos Conselhos Particulares da SSVP que esteja instalado na 
área de atuação do Conselho Central de São José dos Campos da SSVP.

Parágrafo 1o: O exercício dos direitos constantes do “capuf deste artigo e o cumprimento dos 
deveres pelos associados serão regidos por este Estatuto Social e pela Regra da SSVP no Brasil.

raray.cio üs associados nao adquirem direito algum sobre os bens e direitos do LVU a 
qualquer título ou pretexto.

Parágrafo 3o. As atribuições dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal do LVU serão 
inteiramente estatutárias, voluntárias e gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer 
lucro, bonificação ou vantagem, sob nenhuma forma ou pretexto, quer direta ou indiretamente.

Artigo 8o. São deveres do associado:
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I) Cumprir o presente Estatuto Social, o Regimento Interno e a Regra da SSVP no 
Brasil;

II) Acatar as decisões da Diretoria, as orientações do DENOR do Conselho 
Metropolitano de São José dos Campos da SSVP e as resoiuções das 
Assembléias;

III) Zelar pelo decoro, bom nome e funcionamento do LVU e da SSVP no Brasil;
IV) Prestar, como voluntário, colaboração vicentina ao LVU incumbindo-se dos 

encargos e ofícios que lhe forem atribuídos, sem direito a salários, indenizações, 
compensações, benefícios ou quaisquer outras remunerações de qualquer espécie 
ou natureza, não gerando em hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício entre 
LVU e o associado, colaborador ou voluntário;

V) Cientificar por escrito e de forma fundamentada à Diretoria, eventual conduta ilícita 
de associados, funcionários, prestadores de serviços, voluntários ou de idosos 
acolhidos.

Artigo 9o. Deixará de ser associado:

I) Por falecimento;
II) Por vontade própria, quem assim o desejar, desde que o faça por escrito;
III) Aquele que, comprovadamente, em função de sua conduta, tornar-se motivo de 

escândalo ou atentar contra os princípios estabelecidos na Regra da SSVP no 
Brasil;

IV) Aquele que utilizar-se da instituição para fins políticos e/ou para promoção pessoal;
V) Quem deixar de cumprir as condições estabelecidas no artigo 8o e seus incisos 

deste Estatuto Social;
VI) Por abandono de encargo, aquele que for eleito ou nomeado para desempenhar 

suas atribuições durante o mandato da Diretoria ou do Conselho Fiscal;
VII) Aquele que for condenado definitivamente pela Justiça competente, por atos que o 

desabone.
Artigo 10. A exclusão do associado se dará por meio de procedimento administrativo, por decisão 
da Diretoria e referendada em Assembléia Geral convocada para tal fim.
Parágrafo 1o. Objetivando facultar-lhe ampla defesa o associado poderá, sucessivamente e na 
ordem indicada, no prazo de 15 (quinze) dias:

I) Solicitar uma nova Assembléia Geral para apreciar seu recurso de reconsideração, por 
escrito e fundamentado;

II) Caso mantida a decisão, recorrer ao Comitê de Reconciliação do Conselho Nacional 
do Brasil da SSVP,

III) Sendo mantida, ainda, a decisão, recorrer ao Presidente do Conselho Geral 
Internacional da SSVP.

Parágrafo 2° Igual procedimento será adotado no caso de o LVU por sua Diretoria, que desejar 
apresentar possíveis recursos da decisão da Assembléia Geral.

Artigo 11. Excluído do LVU por aualquer que seja o motivo, ou dele retirando-se, o associado não 
terá direito a quaiquer indenização, compensação ou remuneração de qualquer espécie ou 
natureza pelos serviços prestados nesta condição de associado, nos termos do inciso II do artigo 
38 deste Estatuto Social.

Artigo 12. Os associados não respondem solidária ou subsidiariamente pelos encargos e 
obrigações do LVU.

Página 4 de 20

Rua: Minas Gerais, n.? 402 Umuarama Ubatuba/SP -  CEP 11680-000

Fone: (12) 3832-1532 -  E-mail: lorvicentinoubatuba@hotmail.com

mailto:lorvicentinoubatuba@hotmail.com


LAR VICENTINO DE UBATUBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ.:. 45.086.170/0001-79

;e ^
V \

J í; .
Parágrafo Único. Os associados que são membros da Diretoria respondem diretamente à SSVP 
no Brasil e perante terceiros prejudicados, desde que tenha ocorrido dolo ou culpa grave no 
desempenho de suas funções.

CAPITULO III -  DO MODO DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO

Artigo 13. O LVU é constituído dos seguintes órgãos:

I) Assembléia Geral, como órgão deliberativo;
II) Diretoria, como órgão administrativo;
III) Conselho Fiscal, como órgão fiscalizador.

Artigo 14. A Assembléia Geral é constituída pelo número limitado de associados, privativamente 
através dos associados com direito a voto, na forma do artigo 7o, inciso V, deste Estatuto Social, 
possui as seguintes competências, de modo soberano:

I) Eleger o administrador e o Conselho Fiscal, entendendo-se por administrador o 
Presidente;

II) Aprovar a reforma do Estatuto Social, submetendo a decisão à manifestação oficial 
do Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP;

III) Destituir o Presidente, ou quaisquer outros membros da Diretoria;
IV) Destituir qualquer um dos membros do Conselho Fiscal;
V) Decidir, em grau de recurso, o pedido de exclusão de associado;
VI) Decidir sobre a extinção do quando impossível a continuidade de suas atividades;
VII) Apreciar, discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse do LVU

para o qual for convocada a Assembléia Geral;
VIII) Após o devido parecer do Conselho Fiscal, apreciar e deliberar sobre o Balanço 

Patrimonial Anual, o Demonstrativo dos Resultados do Exercício e suas Notas 
Explicativas.

Artigo 15. A Assembléia Geral convocada pelo presidente da diretoria realizar-se-á anualmente, 
no prazo previsto no Regulamento da SSVP. para os efeitos do inciso VIII do artigo 14 deste 
Estatuto Social.

Artigo 16. A Assembléia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando convocada:

I) Pela Diretoria do LVU.
II) Pelo Conselho Fiscal do LVU;
III) Por requerimento de no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto;
IV) Pelo Conselho Central de São José dos Campos da SSVP;
V) Pelo Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP;
VI) Pelo Conselho Nacional do Brasil da SSVP.

Artigo 17. A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital, contendo data, 
horário, local e pauta, afixado na sede do LVU e/ou enviado por outros meios convenientes a 
todos associados que a compõem conforme art. 6o deste Estatuto:

I) De regra geral com antecedência de 08 (oito) dias;
II) Ou com antecedência de 30 (trinta) dias, para a hipótese de convocação de 

eleições.

Parágrafo 1o. Será instalada, em primeira convocação, com a totalidade dos associados com 
direito a voto, ou em 30 (trinta) minutos após, com a presença de qualquer número destes.
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pelos seus substitutos legais e, na falta destes, por um associado designado por seus integrantes.
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Parágrafo 3o. Nos casos de destituição da Diretoria ou do Conselho Fiscal, ou qualquer de seus 
membros, bem como reforma estatutária, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos 
associados com direito a voto presentes à Assembléia Geral convocada especialmente para esse 
fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados 
com direito a voto presentes, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.

Parágrafo 4o. Somente se deliberará sobre os assuntos específicos para as quais tenham sido 
convocadas.

Parágrafo 5o. As atas serão lavradas e aprovadas ao seu término e assinadas pelo Presidente da 
Assembléia Geral e pelo Secretário, sendo que os demais associados e visitantes presentes 
deverão assinar a lista de presença.

Artigo 18 O LVU será administrado por uma Diretoria constituída pelo Presidente e, no mínimo, 
por 1 (um) Vice-Presidente, 1 (um) Secretário, 1 (um) Tesoureiro.

Parágrafo 1o. O Presidente e o Vice-Presidente deverão ser associados (confrades ou consócias) 
com, no mínimo de 02 (dois) anos de atividade vicentina ininterrupta.

Parágrafo 2o. Caso não se encontrem associados (confrades ou consócias) disponíveis para 
assumirem tais encargos e atribuições, com anuência prévia e apreciação de currículos pelo 
Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP, poderão fazer parte da Diretoria 
pessoas atuantes em pastorais da comunidade católica da cidade.... que possuam ligação estreita 
com o LVU, desde que conhecedoras e comprometidas com a Regra da SSVP e que respeitem 
as tradições e os princípios da SSVP. Sendo que os membros da Diretoria nessas condições não 
terão direito de voto, nas Assembléias Gerais.

Parágrafo 3o. A Diretoria cumprirá mandato de 02 (dois) anos, salvo interrupção por qualquer 
motivo, sendo admitida apenas uma reeleição consecutiva do Presidente, vedada a sua 
participação como vice-presidente, secretário ou tesoureiro na gestão imediatamente subseqüente 
a sua.

Parágrafo 4o. Importará em abandono do encargo a falta injustificada de membros da Diretoria a 
03 (três) reuniões consecutivas ou a 06 (seis) intercaladas ao longo do respectivo mandato.

Parágrafo 5o. O membro da Diretoria que for afastado por ausência prolongada ou por exclusão 
não poderá ser eleito nem designado para a Diretoria do mandato subseqüente.

Parágrafo 6o. O Presidente do LVU e os demais membros da Diretoria que forem associados 
(confrades e consócias) não estão dispensados de suas obrigações junto às respectivas 
Conferências Vicentinas das quais fazem parte.

Parágrafo 7o. O Presidente eleito nomeará os demais membros de sua Diretoria, definindo quais 
deles terão direito a voto, mas em número sempre inferior ao número dos membros da diretoria do 
respectivo Conselho Central com direito a voto e limitado ao número máximo de 4 votantes para a 
diretoria da Gbia unida.

Parágrafo 8o. Os membros da Diretoria são substituíveis em qualquer tempo, a critério do 
Presidente, e seus respectivos mandatos terminam com o do Presidente que os nomeou.

Artigo 19. Compete à Diretoria, dentre seus direitos e deveres:
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deliberações da Assembléia Geral e da própria Diretoria;
Elaborar em conjunto com a Equipe Técnica Interdisciplinar do LVU o Plano de 
Trabalho do ano seguinte e executá-lo, de forma a cumprir com os objetivos 
estatutários da instituição;
Elaborar em conjunto com a Equipe Técnica Interdisciplinar do LVU o Relatório 
Anual de Atividades Institucionais, até o dia 31 de março de cada ano;
Apreciar o Balanço Patrimonial Anual, o Demonstrativo dos Resultados do Exercício 
e as Notas Explicativas, referentes ao exercício anterior e encaminhá-los para a 
apreciação do Conselho Fiscal até o dia 28 de fevereiro de cada ano e apresentar à 
Assembléia Geral até 30 de abril acompanhados especialmente dos extratos 
bancários das contas de movimento e aplicações financeiras e também o Relatório 
do Inventário dos bens patrimoniais;
Relacionar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em 
atividades de interesse comum que elevem a qualidade de vida dos idosos 
acolhidos;
Encaminhar antecipadamente para ciência do Conselho Central de São José dos 
Campos da SSVP e aprovação do Conselho Metropolitano de São José dos 
Campos da SSVP, as campanhas que objetivem angariar fundos financeiros;
Obter autorização prévia e expressa do Conselho Metropolitano de São José dos 
Campos da SSVP para celebrar parcerias com o Poder Público (União, Estado e 
Município) ou com órgãos e autarquias públicas, por meio de termos de 
colaboração e/ou termos de fomento ou contratos de qualquer natureza, desde que 
haja consonância com as finalidades estatutárias do LVU;
Acompanhar o cumprimento do objeto e o alcance dos resultados das ações 
planejadas nos Planos de Trabalho, no âmbito das relações jurídicas de parceria 
com o Poder Público (União, Estado e Município);
Apreciar e decidir, quando necessário, sobre a utilização dos fundos e reservas 
financeiras disponíveis;
Determinar a execução de construções e reformas de bens imóveis que não 
comprometam sua posição socioeconômica, com prévio conhecimento e 
autorização do Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP, exceto 
as que são necessárias e prementes para evitar prejuízos ao LVU Tais construções 
e reformas poderão ser executadas de imediato com posterior conhecimento ao 
Conselho Central de São José dos Campos da SSVP e ao Conselho Metropolitano 
de São José dos Campos da SSVP;
Apresentar e decidir sobre matérias relacionadas à sua administração, observando- 
se o presente Estatuto Social e o Regulamento da SSVP no Brasil;
Solicitar ao Conselho Central de São José dos Campos da SSVP o 
encaminhamento ao Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP do 
pedido de autorização para aquisição (doação, permuta, legado e outros), alienação 
ou constituição de ônus sobre seus bens imóveis, instruindo-o com a cópia da ata 
da Reunião da Diretoria que deliberou sobre o assunto, juntamente com 03 (três) 
avaliações prévias de imobiliárias idôneas e existentes na região. O referido pedido 
será previamente analisado pelo DENOR do Conselho Metropolitano de São José 
aos Campos da SSVP, sob pena de responsabilização civil dos membros da 
Diretoria, sem prejuízo de abertura de processo interno de destituição;
Elaborar e/ou alterar o Regimento Interno, encaminhando-o ao Conselho 
Metropolitano de São José dos Campos da SSVP para homologação, com prévio 
parecer do DENOR desse mesmo Conselho;
Zelar pelo patrimônio do LVU e tomar providências quando do conheciment^de 
que o patrimônio da mesma não esteja sendo bem administrado;
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XV) Contratar empresa ou profissional com habilitação legal junto ao Conselho Regiònat ' 
de Contabilidade, para assessoria, cumprimento das obrigações legais e execução
dos serviços contábeis, departamento de pessoal e serviços correlatos;

XVI) Exigir da empresa ou do profissional liberal referido no inciso anterior os Balancetes 
Mensais e o Balanço Patrimonial Anual, o Demonstrativo de Resultados do 
Exercício e Notas Explicativas, no final de cada exercício civil, devendo ser 
publicado até o dia 31 de maio, de acordo com as exigências legais;

XVII) A exigência do inciso XVI deste artigo também se aplicará quando o término do 
mandato não coincidir com o do ano civil ou por qualquer motivo for interrompido, 
com exceção da publicação;

XVIII) Nos casos em que o término do mandato não coincidir com o do ano civil ou por 
qualquer motivo for interrompida a obrigação prevista no inciso XVI deste artigo, 
deverá ser cumprida no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias do seu término;

XIX) Submeter as contas do LVU ao exame do Conselho Fiscal, para realização de 
parecer, observando-se os princípios fundamentais de contabilidade e as normas 
brasileiras de contabilidade;

XX) Apresentar nas suas reuniões ordinárias o relatório financeiro do mês anterior 
elaborado pela Tesouraria abrangendo no mínimo o demonstrativo das receitas e 
das despesas, a posição dos saldos de Caixa e Bancos, a posição dos 
compromissos financeiros e das contingências incorridos, bem assim a 
demonstração das contribuições financeiras devidas e pagas até o mês;

XXI) Buscar solução para os casos omissos neste Estatuto Social.

Artigo 20. A Diretoria do LVU, reunir-se-á ordinariamente pelo menos 01 (uma) vez por mês, em 
local, dia e hora determinados pelo Presidente e, extraordinariamente, quando se fizer necessário, 
com designação prévia da matéria a ser tratada.
Artigo 21. A Diretoria do LVU e seu Conselho Fiscal reconhecem e acatam a Regra da SSVP no 
Brasil, bem como as deliberações e determinações dos Conselhos: Central, Metropolitano e 
Nacional do Brasil da SSVP.

LAR VICENTINO DE UBATUBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo
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Artigo 22. São atribuições do Presidente:

I) Representar o LVU ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente perante os 
órgãos públicos e privados, inclusive perante o Poder Judiciário, inclusive na 
constituição de procuradores e/ou prepostos;

II) Convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e as 
Assembléias Gerais;

III) Dirigir e orientar as atividades do LVU;
IV) Coordenar as atividades dos demais membros da Diretoria;
V) Zelar pelo bom funcionamento da instituição, realizando atos de gestão, 

observando sempre as finalidades estatutárias, acompanhando os serviços 
estratégicos de liderança administrativa, operacional e técnica;

VI) Em eventuais dificuldades na tomada de decisões administrativas, buscar quando 
necessária a opinião do Conselho Fiscal e a opinião de profissionais 
especializados, a fim de obter respaldo técnico e segurança na gestão;

VII) Abrir e movimentar contas bancárias em instituições financeiras, assinar cheques 
e/ou outros documentos de natureza econômica, sempre em conjunto com o 1o 
Tesoureiro;

VIII) Admitir e demitir empregados, respeitando a legislação trabalhista e as convenções 
coletivas de cada categoria profissional;

IX) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social, o Regimento Interno e a Regra 
da SSVP no Brasil;

t , ; ÉW
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X) Cumprir e fazer cumprir a legislação constitucional e infraconstitucional, alémUãs 
resoluções e normas inerentes aos órgãos públicos fiscalizadores da prestação de 
serviços da Assistência Social;

XI) Participar das reuniões, quando convocado, pelos órgãos fiscaiizadores da 
prestação de serviços da Assistência Social;

XII) Cooperar para que haja sempre transparência na gestão do LVU, em especial no 
cumprimento de solicitações do Conselho Fiscal da entidade;

XIII) Promover em conjunto com a Administração e a Equipe Técnica Interdisciplinar, 
reuniões e eventos voltados aos funcionários e voluntários, a fim de manter o 
ambiente de trabalho coeso e unido;

XIV) Motivar e incentivar todos os membros da Diretoria a participar das reuniões 
ordinárias e extraordinárias, campanhas, festividades e eventos em geral, 
programados pela instituição;

XV) Manter bom relacionamento institucional com o Ministério Público, na pessoa do 
Promotor de Justiça dos Direitos Humanos;

XVI) Tomar as providências para atendimento do estabelecido no inciso XVI do artigo 19 
deste Estatuto Social;

XVII) Buscar sempre solucionar os casos omissos que lhe forem submetidos a exame ou 
que chegarem ao seu conhecimento;

XVIII) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias convocadas pelo Conselho 
Central de São José dos Campos da SSVP e/ou pelo DENOR do Conselho 
Metropolitano de São José dos Campos da SSVP, prestando contas de suas 
atividades e cumprindo as determinações que lhe são conferidas;

XIX) Nomear e substituir qualquer membro da Diretoria;
XX) Nomear advogados com poderes da cláusula 'ad judicia’ para a defesa dos 

interesses do LVU;
XXI) Submeter previamente os contratos, convênios, termos de parceria, termos de 

colaboração, termos de fomento e minutas, à assessoria jurídica;
XXII) Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional e voluntária ao LVU.

LAR VICENTINO DE UBATLBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ.:. 45.086.170/0001-79
A«íí/0E - .-yA

Artigo 23 São atribuições do Vice-Presidente:

I) Substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos temporários;
II) Participar das reuniões ordinárias, extraordinárias, assembléias e eventos em geral, 

programados pela instituição e Conselhos;
III) Assumir o mandato, em caso de vacância, e convocar as eleições no prazo de 90 

(noventa) dias, nos termos do artigo 31, parágrafo 1o deste Estatuto Social,
IV) Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao Presidente e ao LVU.

Parágrafo Único. Havendo mais de um Vice-Presidente são suas atribuições, observada a 
respectiva ordem de precedência, cooperar com o Presidente, dirigir comissões específicas e 
substituir o Presidente e o 1o Vice-Presidente nas suas ausências e impedimentos.

Artigo 24. São atribuições do 1o Secretário:

I) Secretariar as reuniões da Diretoria e as Assembléias Gerais elaborando as 
respectivas atas;

II) Ler a ata da reunião anterior, fazendo as observações necessárias, que deverão 
constar na ata seguinte, divulgar e acompanhar todas as notícias das atividades 
envolvendo o LVU;

III) Responsabilizar-se pelo manuseio e conservação dos livros de atas e outras 
anotações e documentos relacionados às suas atribuições estatutárias, durante o
mandato; ■ \

[>*>.
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IV) Ao final do mandato, responsabilizar-se pela entrega à administração, de todos os 
livros de atas e demais documentações pertencentes à instituição;

V) Participar das reuniões ordinárias, extraordinárias, assembléias e eventos em geral, 
programados pela instituição e Conselhos;

VI) Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao Presidente e ao LVU;
VII) Assumir o mandato do Presidente, em caso de vacância e na falta de Vice- 

Presidentes, nos termos do artigo 31, parágrafo 1o deste Estatuto Social.

Artigo 25. São atribuições do 2° Secretário, se houver:

I) Substituir o 1o Secretário em suas ausências ou impedimentos temporários e 
prestar a sua colaboração na organização dos serviços da Secretaria;

II) Participar das reuniões ordinárias, extraordinárias, assembléias e eventos em geral, 
programados pela instituição e Conselhos;

III) Em caso de vacância, assumir o encargo de 1o Secretário, podendo nele 
permanecer até o fim do mandato ou até que seja nomeado um novo pelo 
Presidente;

IV) Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao Presidente e ao LVU.

LAR VICENTINO DE UBATUBA .'A 5
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo 'f.

Artigo 26. São atribuições do 1o Tesoureiro:

D

IV)

V)

VI)

VII)

VIII)

IX)

Arrecadar e anotar em livro de caixa as contribuições, rendas de qualquer tipo, 
auxílios e donativos em dinheiro ou espécie, mantendo em dia a escrituração 
totalmente comprovada. Havendo funcionários para tal fim, será sua função orientá- 
los como executar tais procedimentos;
Pagar as contas com o visto do Gerente (quando houver) e do Presidente;
Assinar cheques e/ou outros documentos de natureza econômica, sempre em 
conjunto com o Presidente;
Apresentar em todas as Reuniões da Diretoria o Relatório Financeiro do mês 
anterior, ou sempre que for solicitado pelos órgãos do LVU. pelo Conselho Central 
de São José dos Campos da SSVP ou pelo Conselho Metropolitano de São José 
dos Campos da SSVP;
Providenciar, em tempo hábil, recebimentos de juros, dividendos e outros
rendimentos;
Responsabilizar-se pela análise e conferência de documentos financeiros e 
numerários;
Apresentar ao Conselho Fiscal, sempre que solicitado, o balancete devidamente 
assinado por empresa de contabilidade ou profissional habilitado, juntamente com 
os livros contábeis e auxiliares, e documentação correlata;
Providenciar no término do mandato da Diretoria, com antecedência de 30 (trinta) 
dias, as seguintes certidões em nome do LVU: Certidão Negativa de Débitos 
relativos às Contribuições Previdenciárias, Certidão Conjunta de Débitos relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do 
FGTS, Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais, Certidão 
Negativa da Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Protestos de Títulos, Certidão 
de Distribuição de feitos cíveis junto a Justiça Estadual, Certidão de distribuição de 
feitos junto a Justiça Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como 
o Alvará da Vigilância Sanitária e o Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social (CEBAS) atualizado (caso possua). No mesmo prazo acima 
assinalado deverá ser apresentado o competente Balanço Financeiro com a 
respectiva Prestação de Contas de natureza financeira:
Depositar em estabelecimento bancário, em nome do LVU todas as importâncias 
financeiras recebidas; r  j^u

Página 10 de 20

Rua: Minas Gerais, n.- 402 Umuarama Ubatuba/SP -  CEP 11680-000

(b
Fone: (12) 3832-1532 -  E-mail: larvicentinoubatubo@hotmail.com

mailto:larvicentinoubatubo@hotmail.com


X) Entregar o Mapa Financeiro Mensal, instituído pelo Conselho Nacional do Brasil, 
bem como recolher ao Conselho Central de São José dos Campos da SSVP a 
contribuição da duocentésima e meia, equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) 
de sua arrecadação bruta, excluídas apenas as subvenções oficiais;

XI) Manter em caixa, se necessário e por conveniência, para as despesas de pequeno 
valor, a importância de até 02 (dois) salários mínimos, da qual prestará conta à 
Diretoria, mensalmente;

XII) Participar das reuniões ordinárias, extraordinárias, assembléias e eventos em geral, 
programados pela instituição e Conselhos;

XIII) Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao Presidente e ao LVU;
XIV) Assumir o mandato do Presidente, em caso de vacância e na falta simultânea dos 

Vice-Presidentes e Secretários, nos termos do artigo 31, parágrafo 1o deste 
Estatuto Social.

LAR VICENTINO DE UBATUBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo
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Artigo 27. São atribuições do 2o Tesoureiro, se houver:

I) Substituir o 1o Tesoureiro em suas ausências ou impedimentos temporários;
II) Assumir o mandato do 1o Tesoureiro em caso de vacância, podendo nele 

permanecer até o fim do mandato ou até que seja nomeado um novo 1o Tesoureiro;
III) Participar das reuniões ordinárias, extraordinárias, assembléias e eventos em geral, 

programados pela instituição e Conselhos;
IV) Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao Presidente e ao LVU.

Artigo 28. São atribuições do Diretor de Patrimônio, quando houver:

I) Com o auxílio de funcionário da administração e/ou de outros associados, realizar o 
levantamento de todos os bens patrimoniais do LVU e manter esse controle sempre 
atualizado;

II) Assessorar e emitir pareceres à Diretoria, sobre os bens patrimoniais do LVU;
III) Acompanhar e fiscalizar as construções, adequações e reformas da instituição, 

sempre assessorado pelo engenheiro ou arquiteto responsável técnico;
IV) Cobrar dos responsáveis a conservação, as devidas manutenções e o uso correto 

dos bens patrimoniais do LVU;
V) Participar das reuniões ordinárias, extraordinárias, assembléias e eventos em geral, 

programados pela instituição e Conselhos;
VI) Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao Presidente e ao LVU.

Artigo 29. O Presidente, os demais membros da Diretoria e os membros titulares e suplentes do 
Conselho Fiscal firmarão, antes da posse, junto ao Conselho Central de São José dos Campos da 
SSVP e ao Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP o “Termo de 
Compromisso”, que prevê o respeito, cumprimento e a obrigação de se fazer cumprir a Regra da 
SSVP no Brasil e o presente Estatuto Social, especialmente no tocante ao resguardo dos seus 
bens, ao atendimento zeloso da parte administrativa e ao recolhimento obrigatório da contribuição 
financeira regulamentar estabelecida no inciso X do artigo 26 e artigo 45, deste Estatuto Social.

Parágrafo Único. Os encargos da Diretoria e do Conselho Fiscal devem ser considerados uma 
responsabilidade, não uma honraria.

CAPITULO IV -  DAS ELEIÇÕES

Artigo 30. O Presidente será eleito em escrutínio secreto, pelos votos da maioria simples dos 
associados integrantes da Assembléia Geral que possuem direito a voto, conforrne dispõe o inçj^o

%
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V do artigo 7o e inciso I do artigo 14, e os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal serão 0 >n 
em ordem decrescente, pelo maior número de votos observando-se: '' u

O

II)
III)

IV)

V)

VI)

VII)

VIII)

IX)

X)

XI)

V I I )

XIII)

Os associados interessados a concorrer ao encargo de Presidente ou de membro 
do Conselho Fiscal deverão ter atividade vicentina ativa e ininterrupta de no 
mínimo 02 (dois) anos em Conferência Vicentina; caso este último requisito não 
possa ser cumprido, abre-se a exceção contida no parágrafo 2o do artigo 18 deste 
estatuto;
É vedada a candidatura cumulada e simultânea aos dois encargos;
O limite de idade para ser eleito Presidente ou nomeado Vice-Presidente do LVU 
é de 81 (oitenta e um) anos até a data da eleição ou do ato de nomeação do 
associado, sendo este requisito disposto no artigo 35, inciso III, alíneas "a” e "b” 
da Regra da SSVP no Brasil;
A abertura do Procedimento Eleitoral acontecerá no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias que antecederem o término do mandato vigente, devendo o LVU emitir, na 
ocasião o Edital de Abertura do Procedimento Eleitoral;
O Edital de Abertura do Procedimento Eleitoral deverá ser fixado em lugar visível 
das respectivas sedes: do LVU, do Conselho Central de São José dos Campos da 
SSVP, bem como deverá ser amplamente divulgado nas reuniões e eventos da 
SSVP no âmbito da cidade de Ubatuba.
A Secretaria do LVU receberá a inscrição dos candidatos ao encargo de 
Presidente e de membro do Conselho Fiscal, até o prazo máximo de 30 (trinta) 
dias contados da abertura do Procedimento Eleitoral;
Os candidatos ao encargo de Presidente e de membro do Conselho Fiscal 
deverão no ato da inscrição apresentar currículo vicentino e profissional, 
constando escolaridade, experiência e práticas administrativas em qualquer área, 
nome da empresa, associação assistencial, Obra Unida ou Conselho e período 
que exerceu suas habilidades administrativas;
A Secretaria do LVU, de imediato, assim que receber as inscrições dos
candidatos deverá repassar toda a documentação curricular ao Conselho Central 
de São José dos Campos da SSVP, para apreciação e aprovação da candidatura; 
A aprovação referida no inciso VIII deste artigo deverá ser formalizada pelo 
Conselho Central de São José dos Campos da SSVP, sendo que os documentos 
da inscrição devem ser encaminhados à Secretaria do LVU, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, a contar do recebimento da inscrição;
Caso o Conselho Central de São José dos Campos da SSVP decida pela 
desaprovação de alguma candidatura, deve fazê-la com fundamentação, 
baseando-se no vigente Estatuto Social do LVU;
A Secretaria do LVU, de imediato, assim que receber as inscrições dos
candidatos aprovados pelo Conselho Central de São José dos Campos da SSVP 
deverá repassar toda essa documentação curricular ao coordenador do DENOR 
do Conselho Metropolitano de São José dos Campos, que analisará com poder de 
veto todas as candidaturas ao encargo de Presidente e de membro do Conselho 
Fiscal do LVU;
Os candidatos ao encargo de Presidente e de membro do Conselho Fiscal
poderão ser submetidos à uma entrevista pessoal, tendo o DENOR o prazo
máximo de 30 (trinta) dias para emitir o parecer ao Conselho Metropolitano de 
São José dos Campos da SSVP. Na hipótese do candidato não desejar ser 
entrevistado, isto será considerado como desistência tácita à sua candidatura;
A Secretaria do LVU após receber os nomes de no mínimo 02 (dois) candidatos 
ao encargo de Presidente e 06 (seis) candidatos ao encargo de membro do 
Conselho Fiscal, com todas as respectivas candidaturas aprovadas pelo DENOR, 
elaborará o Edital de Convocação para as Eleições;

A -
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XIV) O Edital de Convocação para as Eleições, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias antes da data das Eleições será afixado nas respectivas sedes do LVU e do 
Conselho Central de São José dos Campos da SSVP, e enviado por outros meios 
de comunicação a todos os associados que compõem a Ássembiéia Gerai, 
contendo data, horário, local, pauta e nomes dos candidatos;

XV) As eleições deverão ocorrer no mínimo 90 (noventa) dias antes do término dos 
mandatos, sendo que as apurações deverão ocorrer no mesmo dia das eleições;

XVI) No período de 30 (trinta) dias que antecedem à data das eleições, os associados 
são convidados a recitar a oração própria ao Divino Espírito Santo em favor 
daqueles que tenham direito a voto e pelos que concorrem aos encargos;

XVII) O voto é personalíssimo e unitário, ainda que o associado votante exerça mais de 
um encargo diretivo em outras unidades vicentinas instaladas na área do 
Conselho Central de São José dos Campos da SSVP;

XVIII) Cada associado votante terá direito de votar no associado candidato de sua 
preferência, votando em hum (1) candidato a presidente e em três (3) candidatos 
ao Conselho Fiscal, sendo admitido o voto por correspondência, por meio de 
envelope lacrado e chegue às mãos da Comissão Eleitoral antes do encerramento 
da votação;

XIX) As apurações ficarão sob a responsabilidade da Comissão Eleitoral composta de 
pelo menos 03 (três) associados que não possuem direito a voto, nomeados pelo 
Presidente em exercício;

XX) Em caso de empate será eleito Presidente quem tiver mais tempo de atividade 
vicentina ininterrupta na SSVP no Brasil como associado e membro de uma de 
suas Conferências Vicentinas; e persistindo o empate, será eleito o mais idoso;

XXI) As eleições e as apurações deverão constar de ata, assim como os nomes dos 
associados votantes; sendo que no prazo máximo de 05 (cinco) dias a cópia 
dessa ata e demais documentações deverão ser enviadas pelo Presidente em 
exercício do LVU ao Conselho Central de São José dos Campos da SSVP e 
simultaneamente ao Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP 
para que este último aprecie e homologue as eleições;

XXII) Não havendo manifestação por parte do Conselho Central de São José dos 
Campos da SSVP e do Conselho Metropolitano de São José dos Campos da 
SSVP no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da ata e demais 
documentações, ter-se-á como homologada tacitamente as eleições;

XXIII) O Conselho Central de São José dos Campos da SSVP também pode recusar, 
fundamentadamente, a homologação das eleições, determinando a realização de 
novas, no prazo de 90 (noventa) dias, nos mesmos termos deste Estatuto Social;

XXIV) Após comunicação por escrito do ato que anulou as eleições, haverá necessidade 
de abertura de novo Procedimento Eleitoral, ficando a critério do DENOR o 
aproveitamento de documentos curriculares de candidatos que porventura se
inscreverem novamente;

XXV) O Presidente recém-eleito terá o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data das 
eleições, para nomear os demais membros de sua Diretoria;

XXVI) No prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da posse, o Presidente recém-eleito ou 
re-lçit-, uofijüiiiG coei o? demais membros de sua Diretoria e do Conselho
Fiscal, deverá realizar os atos de transição com a Diretoria em exercício do LVU, 
para fins de conhecimento da situação administrativa, operacional e financeira 
dessa Obra Unida;

XXVII) O Presidente, os membros da Diretoria e o Conselho Fiscal tomarão posse em 
Reunião Ordinária ou Extraordinária da Obra Unida por ato do Presidente ou 
Representante do Conselho Central de São José dos Campos da SSVP;

XXVIII) A posse do Presidente e dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal poderá 
ser feita em solenidade própria, entretanto, somente entrarã_o_.em exercício no

Rua: Minas Gerais, n.- 402 Umuarama Ubatuba/SP -  CEP 11680-000 

Fone: (12) 3832-1532 -  E-mail: lanyicentinoubatuba@hotmoil.com

Página 13 de 20
A \l

mailto:lanyicentinoubatuba@hotmoil.com


CNPJ.:. 45.086.170/0001-79

LAR VICENTINO DE UBATUBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

<*0

& -------
\< 3 ,, 'çf i I ,

primeiro dia imediatamente posterior ao término da gestão anterior, salvo nos <X) 
casos de interrupção por qualquer motivo;

XXIX) A rigor, empregados do LVU, embora possam ser associados (vicentinos 
proclamados e compromissados), não podem ser eleitos nem nomeados para 
encargos da Diretoria e do Conselho Fiscal;

XXX) Para o Procedimento Eleitoral, não poderão candidatar-se e nem serem 
nomeados para a Diretoria ou Conselho Fiscal os associados que estiverem na 
condição de dirigente membro de Poder ou do Ministério Público; ou dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na 
qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, conforme dispõe o artigo 39, 
inciso III da Lei n° 13.019/2014, alterado pela Lei n° 13.204/2015;

Parágrafo Único. Antes de serem empossados, todos os membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal deverão frequentar a "Formação Vicentina de Dirigentes e Conselheiros", a ser preparada e 
aplicada pela coordenação da Escola de Capacitação 'Antonio Frederico Ozanam' - ECAFO do 
Conselho Central de São José dos Campos da SSVP.

Artigo 31. Em caso de vacância da Presidência por qualquer motivo, haverá eleição para 
complemento do término do referido mandato.

Parágrafo 1o. Ocorrendo esse fato o Vice-Presidente ou secretario ou tesoureiro ou um substituto 
designado pelo Conselho Central de São José dos Campos da SSVP, assumirá temporariamente 
o exercício da Presidência, e providenciará a eleição para um novo mandato, no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da vacância.

Parágrafo 2° Consultado o Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP e, a juízo 
do mesmo, esse prazo poderá ser prorrogado em até 180 (cento e oitenta) dias, no interesse da 
SSVP.

Artigo 32. O Presidente deverá ser afastado pelo Conselho Central de São José dos Campos da 
SSVP quando houver ausência prolongada e sem justificativas plausíveis, por período superior a 
90 (noventa) dias.

Parágrafo Único. Os membros da Diretoria que forem afastados por ausência prolongada sem 
justificativas plausíveis, ou por exclusão, não poderão ser eleitos nem designados para a Diretoria 
do mandato subseqüente.

CAPITULO V -  DO CONSELHO FISCAL

Artigo 33. O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros titulares e 03 (três) suplentes, 
“ 'eitos em escrutínio secreto em ordem decrescente, pelo maior número de votos dos associados 
integrantes da Assembléia, conforme previsto no inciso I do artigo 14, deste Estatuto Social.

Parágrafo 1o. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento do mandato vigente os 
associados candidatos ao Conselho Fiscal apresentarão seus currículos contendo o histórico 
vicentino e profissional ao Conselho Central de São José dos Campos da SSVP e ao DENOR do 
Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP, para apreciação prévia e aprovação.

Parágrafo 2o. Os associados candidatos ao Conselho Fiscal terão preferência os que possuam 
formação em Direito, ou formação de nível técnico ou superior em Administração, Economia ou 
Contabilidade.
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Parágrafo 3o. O mandato dos membros do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da 
Diretoria.

Parágrafo 4o. Em caso de vacância de um membro titular o suplente, na ordem do número de 
votos obtidos na eleição, assumirá o encargo até o término do mandato.

Parágrafo 5o. Em caso de falecimento, de abandono, de demissão ou de exclusão de membros 
do Conselho Fiscal, não havendo mais membros suplentes para assumirem a titularidade, deverá 
a Assembléia Geral realizar eleição para que se complete o quadro do Conselho Fiscal.

Parágrafo 6o. Estão impedidos de participar do Conselho Fiscal os empregados do LVU e 
parentes de até o 3o grau ou cônjuges de membros de sua Diretoria.

Artigo 34. Compete ao Conselho Fiscal, valendo-se de assessoria técnica, se necessário:

I) Examinar a qualquer tempo os livros de escrituração, exigir a apresentação dos 
documentos que julgar necessários e que digam respeito à administração 
econômico-financeira;

II) Analisar os livros de escrituração, os balancetes, o Balanço Patrimonial Anual, o 
Demonstrativo de Resultados do Exercício, as Notas Explicativas; verificar o 
patrimônio e toda documentação do exercício, opinando sobre o desempenho 
financeiro e contábil e operações patrimoniais realizadas, para fins de apreciação, 
bem como emitir pareceres;

III) Notificar a Diretoria a respeito de falhas e irregularidades que porventura constatar;
IV) Requerer convocação da Assembléia Geral Extraordinária quando verificar alguma 

irregularidade de gestão administrativa e/ou financeira do LVU.

Parágrafo 1o. O parecer de que trata o inciso II deste artigo se dará em 30 (trinta) dias, por 
escrito, para apreciação da Assembléia Geral, convocada para tal fim.

Parágrafo 2° Reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo a cada 06 (seis) meses, durante as 
primeiras quinzenas de março e setembro, em dia, local e hora previamente estabelecidos; e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Presidente ou por 2/3 (dois 
terços) dos membros da Diretoria do LVU.

Parágrafo 3o. As faltas injustificadas de qualquer membro do Conselho Fiscal a 03 (três) reuniões 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas serão consideradas como abandono de cargo.

Parágrafo 4o. As reuniões extraordinárias de que dependam da apresentação de documentos 
pela Diretoria do LVU devem ser comunicadas por escrito com, no mínimo, 15 (quinze) dias de 
antecedência.

Parágrafo 5o. Para que seja considerado legítimo qualquer ato do Conselho Fiscal, deverá ser 
oocinaHn n0 mínimo por 02 (dois) de seus membros titulares.

CAPÍTULO VI -  DO PATRIMÔNIO E DAS FONTES DE RECURSOS

Artigo 35. O patrimônio do LVU é constituído por todos os bens móveis e imóveis de sua 
propriedade, e por todos aqueles que vier a adquirir por compra, doação ou legado, assim como, 
por todos os legítimos direitos que possua ou venha a possuir e todos os bens e valores 
consignados em contabilidade patrimonial, existente e futuramente incorporados, a título de 
aquisição, usucapião, superávit e doações.
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Artigo 36. São fontes de recursos:

I) Donativos, auxílios, doações, usufrutos, testamentos e legados patrimoniais de 
pessoas físicas e/ou jurídicas, de origem nacionai ou do exterior;

II) Coletas realizadas em reuniões e/ou outras atividades desenvolvidas com intenção 
especial de arrecadar recursos financeiros;

III) Contribuições dos idosos acolhidos (art. 35-Lei 10741/2003-Estatuto do Idoso);
IV) Receitas oriundas de bens patrimoniais;
V) Receitas oriundas de ações entre amigos, arrecadações, campanhas, eventos 

beneficentes e festividades;
VI) Rendimentos de aplicações financeiras;
VII) Subvenções e/ ou recursos de quaisquer títulos recebidos dos Poderes Públicos 

Municipal, Estadual e Federal;
VIII) Repasses de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares;
IX) Receitas provenientes de prestação de serviços a terceiros;
X) Rendimento de comercialização de produtos institucionais;
XI) Aluguéis e arrendamentos em geral;
XII) Atividades lícitas desenvolvidas de forma opcional por outra organização, com 

intenção especial de captar recursos financeiros para a Obra;
XIII) Recursos provenientes de projetos sociais financiados por pessoas jurídicas ou 

pessoas físicas;
XIV) Recursos de patrocínios repassados por pessoas físicas e/ou jurídicas;
XV) Repasses oriundos do Poder Judiciário;
XVI) Repasses oriundos dos Fundos Municipal, Estadual ou Nacional de Políticas 

Públicas;
XVII) Incentivos fiscais oriundos de isenções/imunidades tributárias;
XVIII) Receitas sobre direitos autorais de produção de materiais promocionais.

Artigo 37. Havendo necessidade, após deliberação da Diretoria e aprovação da Assembléia 
Geral, poderá o LVU instituir filiais de prestação de serviços ou de comercialização dirigidas a 
público distinto da Assistência Social, que não se enquadram no perfil de usuários do Sistema 
Único de Assistência Social -  SUAS.

Parágrafo Único. A receita líquida apurada de filiais, após a retenção dos valores mínimos de 
subsistência e de manutenção dessas, será repassada ao LVU e utilizada para as suas 
finalidades sociais e estatutárias da Obra.

Artigo 38. O LVU declara e se compromete, sob as penas da lei:

D

in

III)

Aplicar suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual resultado operacional 
integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus 
objetivos institucionais;
Não destinai' aos membros de sua Diretoria e Conselho Fiscal, associados de 
qualquer natureza, benfeitores, voluntários ou equivalentes, remuneração, 
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, eventuais excedentes 
operacionais (brutos e líquidos), dividendos, bonificações, participações ou parcelas 
de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer 
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades mencionadas 
neste estatuto;
Destinar, em caso de dissolução ou extinção, após pagas todas as dívidas passivas 
que existirem, o seu patrimônio líquido remanescente a outra entidade congênere, 
sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social -  CNAS e no Ministério do Desenvolvimento Social 
-  MDS, que possua o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -

Página 16 de 20

Rua: Minas Gerais, n.ç 402 Umuaroma Ubatuba/SP -  CEP 11680-000

IVFone: 112) 3832-1532 -  E-mail: larvicentinoubatubatshotmail.com



CNPJ.:. 45.086.170/0001-79

LAR VICENTJNO DE UBATUBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo C5>C

unidade vicentina, indicada em Assembléia Geral, desde que convenientemente 
legalizada e com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo 
preferencialmente no município de Ubatuba., por indicação da Diretoria e 
aprovação da Assembléia Geral; ou em último caso à uma entidade pública;

IV) Prestar serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de usuários, 
nos limites de suas possibilidades de recursos humanos, materiais e financeiros, 
observando o disposto no artigo 3o, parágrafo 4o deste Estatuto Social.

V) Aplicar os recursos advindos dos Poderes Públicos, Municipal, Estadual e Federal, 
em conformidade ao estabelecido na legislação aplicável e nos termos de 
colaboração e de fomento e/ou instrumentos contratuais similares;

VI) Não constituir patrimônio exclusivo de um grupo determinado de indivíduos, 
famílias ou de sociedade com caráter beneficente de assistência social.

Parágrafo Único. A dissolução ou extinção do LVU somente se efetivará se tornar-se impossível 
sob os aspectos financeiro, administrativo e patrimonial a continuidade de suas atividades, desde 
que atendidas as seguintes condições: a) se decidida pela maioria dos membros da Diretoria, 
presentes em Reunião Extraordinária convocada para tal fim; b) com aprovação de 2/3 (dois 
terços) dos associados com direito a voto presentes à Assembléia Geral especialmente 
convocada para tal fim e c) anuência do Conselho Metropolitano de São José dos Campos da 
SSVP, embasada por parecer fundamentado de seu DENOR, após a respectiva liquidação nos 
termos do artigo 51 do Código Civil Brasileiro, com o remanescente patrimonial destinado 
conforme previsto no inciso III deste artigo.

Artigo 3S. Todos os bens patrimoniais do LVU estão exclusivamente a serviço de seus objetivos 
sociais e estatutários, ficando vedado o seu uso para benefício próprio de qualquer pessoa e a 
Diretoria responde e se obriga pela sua guarda, conservação, administração e pela correta 
aplicação de seus recursos.

Artigo 40. Não se reconhece a validade de toda e qualquer gravação, alienação, aquisição a que 
título for, permuta, comodato ou constituição de quaisquer ônus sobre bens imóveis do LVU 
realizada sem a prévia ciência do Conselho Central de São José dos Campos da SSVP e a 
expressa autorização do Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP, embasado 
por parecer fundamentado de seu DENOR, conforme determina o Regulamento da SSVP no 
Brasil.

Parágrafo 1o. Na transcrição do registro imobiliário deverá constar o impedimento de alienação 
sem autorização prévia do Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP, nos 
termos do “capuf'.

Parágrafo 2o. O não atendimento ao disposto neste artigo implica em violação ao artigo 1.268 e 
seus parágrafos 1o e 2o do Código Civil Brasileiro, sem prejuízo das sanções penais previstas no 
C í'j;"  D^-o! Brasileiro.

Parágrafo 3o. Os bens móveis e imóveis deverão ser identificados e cadastrados em livro próprio, 
que deve ser mantido rigorosamente atualizado.

Parágrafo 4o. Os veículos e os bens imóveis de posse ou propriedade do LVU deverão ser 
identificados pelo logotipo oficial da SSVP, podendo este ser adaptado com o nome da própria 
entidade, exceto nos imóveis que se encontram alugados ou arrendados.

CAPITULO VII -  DA PRESTAÇAO DE CONTAS *

Artigo 41. A prestação de contas observará, no mínimo:
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I) Os princípios fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
II) A publicidade, por qualquer meio eficaz, na ocasião do encerramento do exercício 

fiscal, colocando à disposição para o exame dos interessados toda a documentação 
administrativa e financeira;

III) A realização de auditoria independente, nos casos previstos na legislação;
IV) A publicidade de todos os recursos, bens ou valores que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre.
Artigo 42. Para efeito de encerramento do Balanço Patrimonial Anual e do Demonstrativo dos 
Resultados do Exercício e das Notas Explicativas, observar-se-á o ano civil e a escrituração de 
todos os atos e fatos contábeis devendo ser feita em livros revestidos de formalidades legais, 
serem publicados nos prazos previstos, de acordo com as exigências legais.

' «*>

Parágrafo I o. Quando o término do mandato da Diretoria não coincidir com o do ano civil deverá 
ser providenciado a competente prestação de contas, devidamente instruída com balancete 
extraordinário, certidões e o relatório de atividades previstos no parágrafo 2o a seguir.

Parágrafo 2o. Deverão ser publicadas na página da internet do LVU, a cada encerramento de 
exercício fiscal, juntamente com o relatório de atividades e demonstrações financeiras da 
entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-as à disposição para exame de qualquer 
cidadão, sem prejuízo das publicações em jornal oficial quando forem exigidas.

Artigo 43. Os membros da Diretoria não respondem pessoalmente, nem mesmo 
subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome do LVU, salvo eventuais prejuízos 
causados ao próprio LVU ou a terceiros provenientes de ação, omissão voluntária, negligência, 
imprudência ou dolo e que importarem violação de direito legalmente estabelecido ou disposição 
prevista neste Estatuto Social, hipóteses em que os responsáveis ficarão obrigados a reparar os 
danos com as implicações civis e criminais de seus atos.

CAPÍTULO VIII -  DO VOLUNTARIADO

Artigo 44. O LVU poderá organizar o trabalho voluntário das pessoas que não fazem parte de seu 
quadro de funcionários, para o atendimento de suas finalidades institucionais.

Parágrafo 1o. O trabalho voluntário será disciplinado no Regimento Interno, devendo o voluntário 
firmar o competente o “Termo de Voluntariado”, na forma da lei.

Parágrafo 2o. Os voluntários serão inscritos em livro e/ou listas competentes.

Parágrafo 3o. A organização desse trabalho dependerá de orientações do DENOR do Conselho 
Metropolitano de São José dos Campos da SSVP.

CAPÍTULO IX -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 45. O LVU está sujeito à contribuição mensal da duocentésima e meia (2,5%) ao Conselho 
Central de São José dos Campos da SSVP, calculada sobre sua receita bruta, nos termos dos 
artigos 47 e 49 do Regulamento da SSVP no Brasil.

Artigo 46. O LVU poderá firmar termos de colaboração e/ou de fomento com o Poder Público 
(União, Estado e Município), desde que os Planos de Trabalho estejam em consonância com a 
natureza da instituição e com as suas finalidades sociais e estatutárias.

>
V
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Artigo 47. O LVU também poderá firmar parcerias e cooperações mútuas com órgãos públicos, .,U 
empresas privadas ou pessoas físicas, desde que estejam em consonância com a natureza da ' '  
instituição e com as suas finalidades sociais e estatutárias.

Parágrafo 1o. Em se tratando de firmar convênios, termos de parceria e ajustes de qualquer 
natureza com órgãos públicos, a serem elaborados nos termos da legislação em vigor, é 
necessária a autorização prévia do Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP, 
após parecer fundamentado de seu DENOR.

Parágrafo 2° O LVU, na qualidade de associação de direito privado, não perderá sua autonomia 
na administração e realização de seus trabalhos assistenciais como Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) executora e indutora das Políticas Públicas de Proteção Especial 
à Pessoa Idosa, em função do recebimento de subvenções governamentais oriundas da União, do 
Estado e do Município.

Artigo 48. O LVU não é mantido pelo Conselho Central de São José dos Campos da SSVP, nem 
pelo Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP e nem pelo Conselho Nacional 
do Brasil da SSVP, tendo cada uma dessas unidades: personalidades jurídicas, Diretorias e 
administrações próprias, Conselhos Fiscais próprios, patrimônio e recursos distintos e escritas 
contábeis independentes.

Artigo 49. Desde que não contrarie a finalidade principal do LVU e a Regra da SSVP no Brasil, e 
cumpridas as exigências contidas neste documento, este Estatuto Social poderá ser reformado 
total ou parcialmente, em qualquer época ou momento.

Parágrafo Único. A proposta de reforma total ou parcial deste Estatuto Social, devidamente 
fundamentada, somente poderá ser feita por sua Diretoria, pelo Conselho Central de São José 
dos Campos da SSVP, pelo Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP e/ou pelo 
Conselho Nacional do Brasil, nos termos do parágrafo 3o do artigo 17 deste Estatuto Social.

Artigo 50. O Conselho Nacional do Brasil da SSVP, como órgão normativo da atividade vicentina 
em todo território brasileiro, pode intervir nas Unidades Vicentinas a qualquer tempo, com base 
em motivos justificados.

Parágrafo 1o. O LVU no desenvolvimento de suas atividades submeter-se-á à orientação e 
fiscalização do Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP, através de seu 
DENOR

Parágrafo 2o. Se não houver instalado o DENOR do Conselho Metropolitano de São José dos 
Campos da SSVP ou não estiver em funcionamento regular, suas funções poderão ser suscitadas 
pelo DENOR do Conselho Nacional do Brasil, no interesse da SSVP.

Artigo 51 O LVU não poderá admitir em hipótese alguma, sob qualquer natureza trabalhista 
empregados com parentesco de até o 3o grau ou cônjuges de membros da Diretoria e do

Artigo 52. Os casos omissos neste Estatuto Social e no Regimento Interno, bem como sua 
interpretação, quando não contrariarem a Regra da SSVP no Brasil e/ou dispositivo legalmente 
estabelecido, serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembléia Geral e pelo 
Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP.

A'
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Artigo 53. O presente Estatuto só poderá ser registrado após homologação expressa do £0 
Conselho Metropolitano de São José dos Campos da SSVP, com prévia anuência de seu 
DENOR.

Artigo 54. O presente Estatuto Social revoga os anteriores ou quaisquer outras disposições 
contrárias e entrará em vigor na data de seu registro no Ofício de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Ubatuba.

Ubatuba,17 de janeiro de 2017

Maria Célia Pereira dauGtmha Canto 
Presidente do Lar Vicentino de Ubatuba 
RG:2.599.279-X SSP/SP 
GPF:109.862.398-36

Suely Marques Moraes
1a Secretária- Lar Vicentino de Ubatuba 
RG:12.866.924 SSP/SP 
C P F: 048.61Z-758-09

,/—

dslivaldo Rodrigues Simões 
Prestdente-do-Gonselho-GentraF^d C 
RG:18.414.299-4 SSP/SP 
CPF:073.707.678-09

r.&CCfír>eçc por = i 5ibf; c
iDicÕ-hOj íiDU téx

A

A- X<\

i  • - 1 ;a ; -  *• r r  -  ir ~ 'r  r- P.a VFíL ío.' fiuí'Taui.C,;3

ün vó ‘jiSuf*

/ Io Tabelião de
Notas

SiiUtSw JkXJ Tí<
Sao ãks sce Cssísoí, li/05/2517, Es i«>t.

Sônia de Almeida Santos Alves 
Coordenadora do DENOR do CM 
RG :23.242.157-2 SSP/SP 
CPF :644.652.256-87, l u Tabelião de 

Notas

Luiz Alberto Barbosa ___
Presidente do ConsèlIrcrlVtefrópolitano de São José dos Campos 
RG 1.965.838 SSP/SP * 1°t-art°rio
CPF: 040.879.468-27 r r o r ^ Ã o  delj^/ de Notas

_______________ (t ( U ^ _________
Sônia de Almeida Santos Alves 
Advogada -  OAB/SP 277545

6$^ T C a rtó r io  Tabelia: Laura Ribeiro Vissotto
R. Coronel José Monteiro. 314 - Centro - São José dos Campos/SP • CEP 12210-140 

tel. (12) 3202 5500 fax (12) 3202 5509 ■ www Icartonosic com br
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS 
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE UBATUBA -  SP

Avenida Dona Maria Alves, 518, Centro -  Fone: (012)3832-3266

CNPJ N° 50.443.274/0001-23

1a VIA Protocolo n° 00004295

Declaro que recebi de LAR VICENTINO DE UBATUBA a importância de R$ 
133,03, (cento e trinta e três reais, três centavos), referente ao pagamento 
do(s) seguinte(s) ato(s):
Averbado sob o n° 00000273, Livro A13, Av. 17 Natureza ESTATUTO 
Guia de Recolhimento N° :1554 no valor de R$ 133,03

Sendo:

Oficial RS 78,34
Estado R$ 22,27 c ; . /  : , • v . ;,i
IPESP R$15,24 . ( -
Reg. Civil RS 4,12
Trib. Justiça RS 5,38
Diligência RS 0,00
ISS R$3,92 —
M.P. R$ 3,76
Despesas Postais RS 0,00

Total Custas: R$ 133,03
Total depósitos: R$ 0,00
Valor devolvido: RS 0,00

Saldo: RS 133,03 a ser pago pelo cliente

Ubatuba, 22 de junho de 2017

Escrevente p/ Oficial

1° via cliente 22/06/2017 12:28:46 Usuário: Vania Moreira de Pinho



L UC aC

i- % ; ■

limo. Sr. Oficial 
Documentos de 
de Ubatuba, SP.

de Registro de Imóveis, Títulos e 
Pessoa Jurídica desta Comarca

Lar Vicentino de Ubatuba, estabelecido nesta cidade à Rua Minas Gerais 402, 
Umuarama, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CPJ: 
45.086.170/0001-79, por meio da Presidente em exercício Maria Célia Pereira 
da Cunha Canto, abaixo assinada, vem requerer a Vossa Senhoria, o que 
segue:- Registro da Ata da Assembléia Geral Extraordinária de Eleição do 
Presidente e do Conselho Fiscal desta Obra Unida, ocorrida no dia dezoito de 
novembro de 2018. -  Registro da Ata da Assembléia Geral de Posse do 
Presidente; dos membros da Diretoria (no ato escolhidos pelo Presidente 
empossado) e do Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Ubatuba, ocorrida em 
três de fevereiro de 2019.
Para tanto, faz juntada de duas cópias dos documentos pertinentes às duas 
Assembieias Gerais Extraordinárias em tela.

* >'<r. ' <1

Ubatuba,04 de fevereiro de 2019.

Maria Célia Pereira da Cunha Canto
Presidente do Lar Vicentino de Ubatuba



LAR VICENTINO DE UBATUBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ: 45.086.170/0001-79

EDITAL

' \ Cv

A presidente do Lar Vicentino de Ubatuba, no uso de suas 
atribuições estatutárias convoca os Associados que compõem a Diretoria do 
Lar Vicentino, a Diretoria do Conselho Central de São José dos Campos e 
os presidentes dos conselhos particulares vinculados, em conformidade 
com o artigo 14 inciso Io do Estatuto vigente para: a) Eleição do presidente 
do Lar Vicentino de Ubatuba Obra Unida a sociedade de São Vicente de 
Paulo; b) Eleição do Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Ubatuba Obra 
Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo;

A assembléia de eleição será nas dependências do Lar Vicentino de 
Ubatuba, localizado à Rua Minas Gerais, 402 -  Umuarama- Ubatuba/SP no 
dia 18 de novembro de 2018 em primeira chamada às lOh não havendo 
“Quorum Legal” às lOh e 30 min será realizada segunda chamada com 
qualquer número de Associados quando se dará início a votação que se 
encerara às 1 lh e 30 min.

Ubatuba, 18 de outubro de 2018.

.. - c  - - 1 ________________

Maria Célia Pereira da Cunha Canto 
Presidente do Lar Vicentino

Rua Minas Gerias, n°402 -  Umuarama 
Ubatuba/SP -  CEP 11680-000 Fone: (12) 38321532 

e-mail: 3arvicentinoubatuba@hotxnail.com

mailto:3arvicentinoubatuba@hotxnail.com


LAR VICENTINO DE UBATUBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo 

CNPJ:. 45.086.170/0001-79
Lista Geral de Presença dos participantes da Assemble ia Geral Extraordinária realizada dia 
18/11/2018

~\

Rua: Minas Gerais,, n.5 402 -  Umuarama
Ubatuba/SP -  CEP 11680-000

Fone: (12) 3832-1532



Lar Vicentino de Ubatuba ' . , • ' A y
Rua Minas Gerais, 402 y
Umuarama- Ubatuba/SP . ~ : A

Ubatuba, 18 de novembro de 2018- ,'TÓ
/ — ---4-i, -  ̂ ■ vS

Assembléia Geral Extraordinária para a eleição do Presidente e do Conselho Fiscal y  U c$
X*rí.>fca X

Lista de Presença dos eleitores
Nome; , n

£ -Céf-- - i ''-C *>•5*- "í <='C-z. ■ - X -
Assinatura:

Órgão que representa: 7 ,, „ . - ;  n ■
Á . £ £ s 7 s £ / A c-<A/  Ler*:; ■  ** y - d i <:.■£><■—- & n r ^ . ^ / S o  '2
Nome: J ----,

J ftP A Z 1 4 J /A )A A á t A y .y X / ,A y ,A
Assinatura: ,A íA A  , ,

Órgão que reprèlfènta: ■ __t .j
& &  a )4 a 2 /4 A /J < A ’<? C&--R.-Ô, L  / v l v /A A Tel: Ua m u a m a _______

Nom: ^ p  a  a  , . .  a , ,  a  . a
Assinatura:

Órgão que-representa: X * , X  /  A /  , — r  ^
/ V  J- c C-- r e i r * , Ut-ó j  cA j 6  cü» A  « y  J . J Te,: /  2  2 / ^ /

Nome: _ ' /  /  V .
C ? £-CVc PU í -v /  ~ c i i / - í K j í i

Assinatura: ,•>/ / A
- Kr: _______________________

Órgão que representa:
i X A / Z , y  //,'/, C 1 1 .

Tel: ; ■ / / , : 1, . - o ; -I :o ( r ,Á .( -  V ’3 / '*|
N°me: , V"~ j \! Assinatura: _

Órgão que representa:
C i <; J2-— . tZ~t" A ':-1' r V--I r" 1. Á - <1— • Thá • /

_ 'e i: ■ A-À '  ,
'- y y ': ã - a  A  •:> y . j  /

Nçnte: K ji\J ^ ijr> 0  ,tO C j4 -! '~),L C C \ J  m Q c rz Assinatura^-y , Vo i 1 'x .A  (  _óL i ''

Órgão que repres^rrfã^-' r f l  < , , , .  C a . \ . a . ) .  \ y  ■ <. tel .■,•',■■■ A - — r  -■ ■ ■■ 
ò ■ ' ! ' /  -  <• ' x ...

No™ :t ó f  W ü A t A  n Assinaturá:: /  , .. p r ' —------ '
Â t n Á A r r á * , i

A r í A í  A A s / t ó Tel W W S 5 U7W Í r (
Nome:

O á \i Pi M )  A 1 . OU í- PM PC 5  0  N /T 0  >
Assinatura:

Órgão que representa:
P ' ( ' M4 c / 11 ( ff-1 C i K i;U A (■ ■ f l P l - V i u r y  j t t  ó  / t N - V p y  r/><- Te' 9 ? , : í 6 J < A S - 0

Nomef Assinatura-" "

"Órgão qíjie representa: v „ y ^ j)
fL  CA/Y -a. (A -A • ] v' r •

Teí: 1)
3 7 2 H  Í ! -  9 C) / V 9  )

Nome: Assinatura:

Órgão que representa: íÉÊJ ^dc^BÓáiió . Tel:

Assinatura:

/k , A U’1 zo O AVíL.ülIp/yOrgao que representa: rB Tel:

Nome: ~i j^" *0T ' 1 * Assinatura:

Órgão que represerjia:— ' J. "— Tel:

Nome: Assinatura:

Órgão que representa: Tel:

Nome: Assinatura:

Órgão que representa: Tel:

Nome: Assinatura:

Órgão que representa: Tel:



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS 
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE UBATUBA -  SP

Avenida Dona Maria Alves, 518, Centro -  Fone: (012)3832-3266

CNPJ N° 50.443.274/0001-23 '■$ L/

1a VIA Protocolo n° 00004807

Declaro que recebí de LAR VICENTINO DE UBATUBA a importância de R$ 
80,10, (oitenta reais, dez centavos), referente ao pagamento do(s) seguinte(s) 
ato(s):
Averbado sob o n° 00000273, Livro A-24, Av. 18 Natureza ATA 
Guia de Recolhimento N° :6070 no valor de R$ 80,10

Sendo:
Oficia! R$47,18
Estado R$13,41
IPESP R$9,17
Reg. Civil R$ 2,48
Trib. Justiça R$3,24
Diligência R$ 0,00
ISS R$ 2,36
M.P. R$ 2,26
Despesas Postais R$ 0,00

Total Custas: R$ 80,10 
Total depósitos: R$ 0,00 
Valor devolvido:

Saldo:

Para verificar a autenticidade do 
documento, acesse o site da 

Corregedoria Geral da Justiça: 
https://selodigital.tjsp.jus.br

1206754PJ AA000004807AA19V

pago pelo cliente *• ' *
R$ 0,00 
R$ 80,10 a ser

Ubatuba, 7 de fevereiro de 2019

Escrevente p/ Oficial

1o via cliente 07/02/2019 12:14:09 Usuário: Vania Moreira de Pinho

https://selodigital.tjsp.jus.br


Ilmo. Sr. Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e 
Documentos de Pessoa Jurídica desta Comarca 
de Ubatuba, SP.

Lar Vicentino de Ubatuba, estabelecido nesta cidade à Rua Minas Gerais 402, 
Umuarama, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CPJ: 
45.086.170/0001-79, por meio da Presidente em exercício Maria Célia Pereira 
da Cunha Canto, abaixo assinada, vem requerer a Vossa Senhoria, o que 
segue:- Registro da Ata da Assembléia Geral Extraordinária de Eleição do 
Presidente e do Conselho Fiscal desta Obra Unida, ocorrida no dia dezoito de 
novembro de 2018. -  Registro da Ata da Assembléia Geral de Posse do 
Presidente; dos membros da Diretoria (no ato escolhidos pelo Presidente 
empossado) e do Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Ubatuba, ocorrida em 
três de fevereiro de 2019.
Para tanto, faz juntada de duas cópias dos documentos pertinentes às duas 
Assembléias Gerais Extraordinárias em tela.

Ubatuba,04 de fevereiro de 2019.

S á S  .. : _  ^
Maria Célia Pereira dsrCunha Canto

Presidente do Lar Vicentino de Ubatuba



Eleitos para Presidente e Vice.

LAR VICENTINO DE UBATUBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ: 45.086.170/0001-79

Presidente: Marcelo Pereira da Cunha Canto 
RG: 6.953.370 SSP/SP 
CPF: 034.683.748-01
Endereço: Rua Valdelice, 147 Apto. B-303 Itaguá -  Ubatuba/SP. 
Telefone: (12) 3833-7422 Cel. (12) 9 9182-0041

Vice Presidente :Alessandro Gomes dos Santos
RG:33.324129-0SSP/SP
CPF:279.167.378-41
Rua Paraná, 469 Centro- Ubatuba/SP
Telefone: 12-38325867 Cel. 12-99769-1528

Eleitos para o Conselho Fiscal

Ia Titular:Aletéia Pinheiro Guerra Alves 
RG: 27.717.198-2 SSP/SP.
CPF: 172.958.508-64
Endereço: Rua Gastão Madeira, 450 Centro -  Ubatuba/SP.
Telefone: (12) 3833-3052 Cel. (12) 9 9768-9077

2o Titular:Gilberto Genesim 
RG: 13.481.378-9 SSP/SP.
CPF: 015.129.968-40
Enderêço:Rua Eucydes Vigneron, 29 apto.4ai-Itaguá Ubatuba-SP 
Telefone: 12-38338000 Cel: 9 8111-5811

3°TitularMarcelo Siani 
RG: 17.423.934 SSP/SP.
CPF: 069.230.488-69
Endereço: Rua Garoupa, 256 Toninhas -  Ubatuba/SP.
Celular: (12)9 9714-5709 I

Io Suplente:Júlio Pereira Andrade 
RG: 33.599.508-1 SSP/SP.
CPF: 269.869.418-11
Endereço: Ivo Júlio da Silva Travessa 3, 55 Bela Vista -  Ubatuba/SP.

Rua Minas Gerias, n° 402 -Umuarama Ubatuba/SP
Email:larvicentinoubatuba@hotmail.com CEP 11680-000 Fone: (12) 3832-1532

mailto:larvicentinoubatuba@hotmail.com


Telefone: (12) 3833-5557 Cel. (12) 9 9622-4174

2a Suplente Maria José Lopes 
RG: 11.446.319-0 SSP/SP.
CPF: 886.123.928-53
Endereço: Rua Dr. Juscelino Monteiro, 361 Barra Seca -  Ubatuba/SP. 
Telefone: (12) 3832-7003/3832-1532

3a Suplente: Terezinha Camargo de Souza 
RG: 4.806.396 SSP/SP.
CPF: 060.183.108-97
Endereço: Rua Maranhão, 646 Centro -  Ubatuba/SP.
Telefone: (12) 3832-3711 Cel.(12) 9 9188-7763

LAR VICENTINO DE UBATUBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ: 45.086.170/0001-79

J u

Nota: Estes foram os eleitos nesta Assembléia Geral de Eleição (18/11/2018) , que 
tomarão posse em outra Assembléia de Posse agendada para o dia 03/02/1919, quando 
serão apresentados pelo Presidente as pessoa que completarão a Diretoria do Lar 
Vicentino de Ubatuba.

EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO
************* a t é  o  fim  d a  f o l h a  em  b r a n c o **************

Rua Minas Geri as, n° 402 -Umuarama Ubatuba/SP
Email:larvicentmoubatuba@hotmail.com CEP 11680-000 Fone: (12) 3832-1532

mailto:larvicentmoubatuba@hotmail.com


LAR VICENTINO DE UBATUBÀ
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo 

CNPJ:. 45.086.170/0001-79

Lista de Presença

I
O '

Nome‘ //£ £ .5 Ç ( i,{ jM ú  LfO M es rj>c& , a l G « A i ,

( / ''C e  ■ ' <  <fj> ■ D c /J  /á - D B Â N C D

Nome: ^  „ Assinatura :

Cargo: ò ^  m  i
:5> — 5A/v.|fl-3j5 y A t - $ ,  L - .  r G G /e V

''ò<̂ y)XJ CL, !u 2 Cf Ĵ C~)Í̂ L{ f  C-c,
Assinatura :

Cargo: 0 g~ £ % $  R R A Í C 0

Nomeia
■1 LA . J > ''- .O ' V. L  /  ’ ■•■-. V  - ,v ' .

Assinatura;:
<  <  -

Cargo: . ^ < ’ >■• i
D A  A  A  . A ' v  \ i A A \ g g  v __ .

Nome: ■ 'L ó -tO iX o  C O rx Z o Assinatura ! , t . , . ^  , / > y

Cargo: !'h iO i  A - j r ^ / f  B R A N C O

Nome: - ,
<7 1L  A A A f  V  G  M  D  S> í  L  i

Assinatura : ; \  f , 7  |? / ,t /

Cargo: „  , _
< -  i i h - ' k .V iü-  C í v u  A ;- A  ' ' ' A  A

/  ' /> A » ’ fiS!*i>T f '  " ir  w ■ '. .

Nome: <  /
/  A  / / <  / / / ' / * / / ( 4  /YC J .& tftS /? #

Assinatura: / ., A  /
X  /á A A  ; / / V ; A '__________

Cargo:
R A  < : « •  A  c < .

- A "  7 / ^  
.' 7 A  h  R A N Ç O

Nome: >• a  / r . . , r \
o 0 ^'h'\ L f iG V  '0 A S i  1 A  V fc lA S

Assinatura: /, ; ^
S -o7^, vqI A A c

Cargo:
A :  Ô £ C A £ < U P J 0 R R A N C 0 ., ,

Nome: -A  '7 v. . /  ; Assinatura _____ _

Cargo: !_7 /  7
A S  >. R A  b r a n d o "

Nome: y  0 j_
<  '/YcY-cy^  4 :?

Assinatura: ^
. . < 7 —  7

.. - SS A >' A>
Cargo: ̂  ^

Nome: A /  . n ,
/ f  OkL L-Y,2. (ií)

Assinatura:
\

Cargo:
G t J  <  A

ioié^io.Notãp.a i
i

m m
viticXçÂo

A U i  2 0 8 A A XO ã 0

4,

A  \

Rua: Minas Gerais, n.- 402 -  Umuarama
Ubatuba/SP -  CEP 11680-000

Fone: (12) 3832-1532



LAR VICENTINO DE UBATUBA

Rua: Minas Gerais, n.s 402 -  Umuarama
Ubatuba/SP -  CEP 11680-000

Fone: (12) 3832-1532



Lar Vicentino de Ubatuba 
Rua Minas Gerais, 402 
Umuarama- Ubatuba/SP

Ubatuba, 03 de fevereiro de 2019.
Assembléia Geral Extraordinária para a posse do Presidente e do Conselho Fiscal 
Lista de Presença dos empossados

t f
*  <?■/

.

0 $ .J  U
Nom e: M arcelo  Pereira da Cunha Canto Assinatura: /  / k á íL  ciJjC#ZCéC'íi')
RG: 6 .953.370-2 CPF:034.683.748-01
Carqo: Presidente do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12) 3833-7422 / 991 820 041
Endereço: Rua Valdelice, 147 -  Apto. B -303 - Itaguá. Profissão: Empresário
Ubatuba - SP - CEP 11680-000 _____________A_______ r____________ ±L4___
Nom e: A lessandro  G om es dos Santos Assinatura: 4íl.44(j<,\ÍMtr A M  .'
RG: 33.324.129-0 CPF: 279.167.378-41
Carqo: Vice Presidente do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12)3832-5867 / 997 691 528
Endereço: Rua Paraná, 469 -  Centro - Ubatuba - SP - CEP 11680-000 Profissão: Contabilista
Nom e: Paula V ialta de M oura Assinatura. y^. y y v / / ~
RG: 15.672.200-8 “ CPR 042.124.188-86 L -
Carqo: Primeira Secretária do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12) 3833-8691 / 991 414 011
Endereço: Rua Principal -  754 Profissão: Paisagista
Ubatuba - SP - CEP 11680-000
Nom e: Sonia Lecy da Silva Peres Assinatura: y . -y
RG: 7 .312.157-5 CPF: 531.190.538-72' ^
Carqo: Sequnda Secretária do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12)991487617/ 3835-1001
Endereço: Rua José de Barros Morqado, 213 -  Praia Grande. Profissão: Professora Aposentada
Ubatuba - SP - CEP 11680-000
Nom e: Sonia Regina da N óbrega Souza Assinatura: ^  -------
RG: 9.920.831-3 CPF: 141.576.688-63
Carqo: Primeira Tesoureira do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12) 38323328 / (12)81662410
Endereço: Rua Batista de Oliveira 647 - Silop Profissão: Bancária Aposentada
Ubatuba - SP - CEP 11680-000
Nom e: Elza Faria de A raújo Assinatura: 4——
RG: 14.125.270-4 CPF: 150.305.358-02 ‘
Carqo: Sequnda Tesoureira Fiscal do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12) 38361526
Endereço: Rua Paraná, 801 - Centro. Ubatuba - SP - CEP 11680-000 Profissão :Costureira aposentada
Nom e: A leté ia  P inheiro G uerra Alves Assinatura: C L ir  <
RG: 27.717.198-2 CPF: 172.958.508-64 *
Carqo: Primeira Titular do Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12) 38333052 / 38326813 / 997 689 077
Endereço: Rua Gastão madeira, 450 -  Centro. - Profissão: Advogada
Ubatuba - SP - CEP 11680-000 —'>! »
Nom e: G ilberto  G enesini Assinatura: j ___ ____ _
RG: 13.481.378-9 CPF: 015.129.968-40 f
Carqo: Sequndo Titular do Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12) 3833-8000 / 981 115 811
Endereço: Rua Euclydes Vigneron, 29 -  Apto. 4-a I - Itaguá Profissão: Arquiteto
Ubatuba - SP - CEP 11680-000
Nom e: M arcelo  Siani Assinatura:
RG: 17.423.934-9 CPF: 069.230.488-69 , - 0 \ .
Carqo: Terceiro Titular do Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12)997 145 709'"' ’ '
Endereço: Rua Garoupa, 256 -Toninhas - Ubatuba - SP - CEP 11680-000 Profissão: AdjninistrádoV de (Empresa |
Nom e: Júlio  Pereira A ndrade Assinatura: ! IA M a Iks  ■' 1 l ’/ W
RG: 33.599.508-1 CPF: 269.869418-11
Cargo: Primeiro Suplente do Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12) 3833-5557 / 996 224 174
Endereço: Rua Ivo Júlio da Silva Travessa 3 -  n° 55 -  Bela Vista Profissão: Motorista
Ubatuba - SP - CEP 11680-000
Nom e: Maria José Lopes AssinatuVa
RG: 11.446.319-0 CPF: 886.123.928-53
Cargo: Segunda Suplente do Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12) 3832-7003

Endereço: Rua Dr. Jucelino Monteiro, 361- Barra Seca Profissão: Funcionaria Pública Aposentada
Ubatuba - SP - CEP 11680-000
Nom e: Terezinha C am argo de Souza Assinatura:
RG: 4.806.396-4 CPF: 601.831.108-97
Carqo: Terceira Suplente do Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Ubatuba Tel: (12) 3832-3711 / 991 887 7 63
Endereço: Rua maranhão, 646 - Centro. Ubatuba/SP -  Cep: 11680-000 Profissão : Professora Aposentada



LAR VICENTINO DE UBATUBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo 

C.N.P.J. 45.086.170/0001-79

Ata da Assembléia Geral Extraordinária de eleição do Presidente e do Conselho Fiscal desta Obra 
Unida a Sociedade São Vicente de Paulo.

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2018, às 10h30min horas, nas dependências do Lar Vicentino 
de Ubatuba, localizada à Rua Minas Gerais, 402 Umuarama -  Ubatuba/SP, inscrita no cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica -  CNPJ/MF 45.086.170/0001-79, reumram-se em Assembléia Geral 
para realizar a eleição do Presidente e do Conselho Fiscal desta Instituição de Longa Permanência 
para idosos (ILP), os seguintes membros associados: A Diretoria do Lar Vicentino, representada pela 
consocia Maria Célia Pereira da Cunha Canto -  Presidente; consocia Mana José Lopes -  Vice- 
Presidente; Suely Marques Moraes -  Primeira Secretána, Terezinha Camargo de Souza -  Segunda 
Secretána, Sôma Regina da Nobrega Souza -  Primeira Tesoureira, Alessandro Gomes dos Santos -  
Segundo Tesoureiro. O Presidente do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo -  São 
José dos Campos, Sr. Nivaldo Rodrigues Simões; o Presidente do Conselho Particular de Ubatuba 
Sr. Júlio Pereira Andrade e o 3o Tesoureiro do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de 
Paulo de São José dos Campos Sr. João Moura Ferreira. Os presentes se saudaram e em ato contínuo 
o presidente do Conselho Central o confrade Nivaldo Rodngues Simões, convidado pela presidente 
da obra Umda da Sociedade de São Vicente de Paulo, Lar Vicentmo de Ubatuba fez as orações 
iniciais contidas na Regra Geral da Sociedade de São Vicente de Paulo e seguidamente foram 
apresentados aos eleitores e presentes as 2 (duas) chapas de candidato a Presidente, sendo elas: 
Chapa 01 -  Presidente Marcelo Pereira da Cunha Canto Vice-Presidente Alessandro Gomes dos 
Santos e Chapa 02 -  Presidente Darléia Martins Braga Vice-Presidente Eliane Inglese e os 
candidatos ao Conselho Fiscal concorrerão aos 03 (três) mais votados para a titularidade e os outros 
03 (três) para ocupar os cargos de suplência, conforme a escala de votação obtida, sendo eles: 
Terezinha Camargo de Souza, Mana José Lopes; Marcelo Siam; Aletéia Guerra Alves e Júlio 
Pereira Andrade. Seguidamente foi composta a comissão de operação de votos pelo Presidente do 
Conselho Central, confrade Nivaldo juntamente com a segunda Secretaria da Obra Umda em pauta, 
Terezinha Camargo de Souza, tendo início a votação e apuração dos votos, com os seguintes 
resultados. Para Presidente, dos Nove (09) eleitores presentes, 7 (sete) votos foram para a Chapa 01 
(um) Marcelo Pereira da Cunha Canto e Vice-Presidente Alessandro Gomes dos Santos que 
venceram a eleição e 02 (dois) votos para Darléia Braga e Vice-Presidente Eliane Inglese. A 
apuração da votação dos Conselheiros Fiscais foi: 03 votos para Aletéia; 02 votos pra Gilberto; e 01 
voto para cada um dos demais, que optaram pelo sorteio para os cargos de suplência, conforme 
exposto na lista de documentos, cargos e endereços anexo. A posse dos eleitos para Presidente e 
Conselho Fiscal foi marcada para o dia três de fevereiro de 2019, uma vez que o mandato da atual 
diretoria é até 09 de fevereiro de 2019. Seguidamente o confrade João Moura realizou as orações 
finais passando a palavra fmal à Presidente consocia Maria Célia que se despediu agradecendo a 
presença de todos. Ato Contínuo, foi aprovado pelos membros associados presentes na Assembléia 
Geral que ao término da mesma, a Ata será lavrada e lida e se aprovada assinada pela Presidente 
Maria Célia e Secretária Terezinha, ficando os membros associados dispensados de assiná-la, visto 
que as assinaturas constam na lista de presença anexo. Não havendo mais nada a Presidente consocia 
Maria Célia deu por encerrada a Assembléia Geral às 12:00 horas. E para constar, eu Terezinha 
Camargo de Souza Segunda Secretaria lavrei a presente ata que após lida, aprovada será assmada 
pelos presentes.

J
Maria Célia Pereira da Cunha Canto Terezinha Camargo de Souza

Presidente do Lar Vicentino de Ubatuba Segunda secretária do Lar Vicentino Ubatuba

Rua Minas Gerias, n° 402 -  Umuarama- e-mail: larvicentinoubatuba@hotmail.com
Ubatuba/SP -  CEP 11680-000 Fone: (12) 3832-1532

mailto:larvicentinoubatuba@hotmail.com


Ata da Assembléia Geral Extraordinária de Posse do Presidente e do Conselho Fiscal desta Obra 
Unida a Sociedade São Vicente de Paulo, eleitos em dezoito de Novembro de 2018 para um 
mandato de dois anos a partir de três de fevereiro de 2019 até dois de fevereiro de 2021.

LAR VICENTINO DE UBATUBA
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

C.N.P.J. 45.086.170/0001-79

Aos três dias do mês de fevereiro de 2019, às 11:00 horas nas dependências do Lar Vicentino de 
Ubatuba, localizada à Rua Minas Gerais, 402 Umuarama -  Ubatuba/SP, inscrita no cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica -  CNPJ/MF 45.086.170/0001-79, reuniram-se em Assembléia 
Geral pré-agendada na ocasião da Eleição de Presidente e do Conselho Fiscal ocorrida em 
dezoito de Novembro 2018, conforme Ata anterior apresentada, para a Posse do Presidente, 
Vice e do Conselho Fiscal desta Instituição de Longa Permanência para Idosos, Lar Vicentino 
de Ubatuba, os seguintes membros associados: A Diretoria do Lar Vicentino de Ubatuba 
representada pela consocia Maria Célia Pereira da Cunha Canto -  Presidente; consocia Maria 
José Lopes -  Vice-Presidente; Terezinha Camargo de Souza -  Segunda Secretária; Sônia 
Regina da Nobrega Souza -  Primeira Tesoureira. Alessandro Gomes dos Santos -  Segundo 
Tesoureiro. O Presidente do Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo -  São José 
dos Campos, Sr. Geovani Ribeiro Ramos (eleito em 27 de janeiro de 2019); João Moura 
Ferreira -  terceiro tesoureiro do Conselho Central de São José dos Campos; Nivaldo Rodrigues 
Simões colaborador do Conselho Central; Júlio Pereira Andrade -  Presidente do Conselho 
Particular de Ubatuba/SP. Os presentes se saudaram e em ato continuo a presidente em vigência 
da Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo -  Lar Vicentino de Ubatuba Maria Célia 
convida o Presidente do Conselho Central a iniciai' a cerimônia de Posse do Presidente/Vice e 
do Conselho Fiscal eleitos. O presidente Geovani da abertura à cerimônia de Posse, pedindo ao 
Conselheiro Nivaldo para fazer as orações iniciais contidas na Regra Geral da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, em ato contínuo, após as orações, o Presidente do Conselho Central, 
apresenta o novo Presidente da Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo Sr. Marcelo 
Pereira da Cunha Canto e a ele, pede que apresente a sua Diretoria Executiva e os componentes 
do Conselho Fiscal para o mandato de dois anos, ou seja, de três de fevereiro de 2019 a dois de 
fevereiro de 2021 conforme lista anexo contendo nome, cargo, documentos pessoais, endereço e 
assinatura de cada membro eleito e ou indicado pelo presidente para ocupar os cargos da 
diretoria executiva, em ato continuo, o Presidente do Conselho Geovani, passa a palavra ao Sr. 
João Moura, tesoureiro do Conselho Central, que proferiu palavras de incentivo à nova diretoria 
e elogios a diretoria anterior, passando as palavras finais à consocia Maria Célia, a qual 
agradeceu a todos pelo carinho recebido e deu por encerrada a Assembléia Geral ás 12:50 (doze 
horas e cinquenta minutos). Foi aprovado pelos membros associados presentes nesta 
Assembléia Geral que esta Ata será lavrada lida e se aprovada será assinada pela Presidente 
Maria Célia e a 2o Secretária Terezinha Camargo de Souza para constar, eu Terezinha Camargo 
de Souza, 2o Secretaria lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada será assinada.

:a

Çb-V
C L / Á

Maria Célia Pereira da Cunha Canto
O

Terezinha Camargo de Souza

Presidente do Lar Vicentino de Ubatuba Segunda secretária do Lar Vicentino Ubatuba

Rua Minas Gerias, n° 402 -  Umuarama- e-mail: larvicentmoiibatuba@hotmail.com
Ubatuba/SP -  CEP 11680-000 Fone: (12) 3832-1532
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS 
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE UBATUBA -  SP

Avenida Dona Maria Alves, 518, Centro -  Fone: (012)3832-3266

CNPJ N° 50.443.274/0001-23

1a V IA  P ro to c o lo  n° 0 0 0 0 4 8 0 8

Declaro que recebi de LAR VICENTINO DE UBATUBA a importância de R$ 
70,39, (setenta reais, trinta e nove centavos), referente ao pagamento do(s) 
seguinte(s) ato(s):
Averbado sob o n° 00000273, Livro A-24, Av. 19 Natureza ATA 
Guia de Recolhimento N° :6071 no valor de R$ 70,39

Sendo:
Oficial R$ 41,46
Estado R$ 11,78
IPESP R$ 8,06
Reg. Civil R$ 2,18
Trib. Justiça R$ 2,85
Diligência R$ 0,00
ISS R$ 2,07
M.P. R$ 1,99
Despesas Postais RS 0,00

Total Custas: RS 70,39
Total depósitos: RS 0,00
Valor devolvido: RS 0,00

Saldo: RS 70,39

Ubatuba, 7 de fevereiro de 2019

Para verificar a autenticidade do 
documento, acesse o site da 

Corregedoria Geral da Justiça: 
https://selodigital.tjsp.jus.br

1206754PJ AA000004808AA19T

ser pago pelo cliente .

Escrevente p/ Oficial

1° via cliente 07/02/2019 12:33:16 Usuário: Vania Moreira de Pinho

https://selodigital.tjsp.jus.br
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18/03/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

C o m p ro v a n te  de  In s c r iç ã o  e d e  S itu a ç ã o  C a d a s tra l

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

o

m

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

C A D A S T R O  N A C IO N A L  D A  P E S S O A  J U R ÍD IC A

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
4 5 .0 8 6 .1 7 0 /0 0 0 1 -7 9  
M A T R IZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
2 8 /0 6 /1 9 8 4

NOME EMPRESARIAL
L A R  V IC E N T IN O  D E  U B A T U B A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
L A R  V IC E N T IN O

PORTE
D E M A IS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
8 7 .1 1 -5 -0 2  - In s titu iç õ e s  de lo n g a  p e rm a n ê n c ia  p a ra  id o s o s

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
N ã o  in fo rm a d a

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlDICA 
3 9 9 -9  - A s s o c ia ç ã o  P riv a d a ____________

LOGRADOURO 
R M IN A S  G E R A IS

CEP
1 1 .6 8 0 -0 0 0

BAIRRO/DISTRITO
U M U A R A M A

ENDEREÇO ELETRÔNICO
L A R V IC E N T IN O D E U B A T U B A @ H O T M A IL .C O M

NUMERO
4 0 2

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
U B A T U B A

UF
S P

TELEFONE
(1 2 ) 3 8 3 2 -1 5 3 2  / (1 2 ) 3 8 3 6 -2 0 0 7

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*** * *

SITUAÇÃO CADASTRAL
A T IV A

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
2 4 /0 9 /2 0 0 5

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 18/03/2019 às 14:13:08 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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A RFB agradece a sua visita. Para inform ações sobre política de privacidade e uso, d iq u e  aqui. 
A tualize sua página
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