"ESTATUTO"

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, DURAÇÃO E
RESPONSABILIDADE

Artigo 1º
A "CECOSNE" - FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO
COMUNITÁRIA E SOCIAL DO NORDESTE, é uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e de assistência
social, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro à Rua José Osório,
124 - Madalena - Cep. 50610-280 - Recife/PE, fundada pela "Congregação de Santa
Dorotéia do Brasil" e por outras pessoas naturais nominadas e qualificadas na
Escritura Pública de Instituição datada de 09 de janeiro de 1975. Lavrada no 6º
Tabelião de Notas da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco com Estatuto
anterior devidamente registrado no Livro "A-n 8", em 27 de julho de 1989, do
Registro Civil de Pessoa Jurídicas sob o n. 1.623. d0 1º Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, declarada de Utilidade
Pública Federal pelo Decreto Presidencial de 23 de agosto de 1994, Processo n.
MJ-12.385/94-31, de Utilidade Pública Estadual ( Pernambuco ) Pela Lei nº 11347
de 16 maio de 1996, de Utilidade Pública Municipal ( Recife ) pela Lei n. 15.959/94,
registrada no Conselho Nacional de Serviços Social (C.N.S.S.) pelo Processo n.
28988-001-172/94 em 13 de setembro de 1994 e inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n. 10.569.648/0001-37,.
CAPÍTULO II - DOS FINS
Artigo 2º
A "CECOSNE" - FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO
COMUNITÁRIA E SOCIAL DO NORDESTE, doravante neste Estatuto designada
simplesmente por "CECOSNE", é dotada de autonomia patrimonial administrativa e
financeira, inclusive frente à sua Instituidora, sendo mantida por pessoas naturais e
jurídicas, privadas e públicas e regida por este Estatuto, por normas internas e
disposições legais aplicáveis.
Artigo 3º
A CECOSNE têm por finalidade promover crianças, jovens,
adolescentes e adultos, pobres e carentes, e para tanto se compromete a:
a)-oferecer e desenvolver o ensino profissional/profissionalizante;
b)-promover a educação moral, cívica e religiosa;
c)-promover cursos, palestras, simpósios e encontros;

d)-promover e desenvolver atividades culturais, artísticas e de
comunicação social;
e)-dedicar-se às obras de promoção humana, beneficente e de
assistência social.
Artigo 4º
No exercício de suas finalidades institucionais, a CECOSNE promove o
bem de seus assistidos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, credo
religioso e quaisquer outras formas de discriminação.
Artigo 5º
Dentro de suas possibilidades e especialidades, a CECOSNE pode
firmar contratos ou convênios com outras instituições congêneres ou afins para o
melhor desenvolvimento de suas finalidades institucionais.
Parágrafo Único
Na consecução de seus objetivos a CECOSNE elabora programas e
projetos, compatibilizando custos e eficiência, em função dos recursos físicos,
operacionais e financeiros disponíveis, mantendo orçamento anual com previsão
discriminada das receitas e despesas autorizadas.

CAPÍTULO III - DA CONSTITUIÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GOVERNO E MEMBROS

Artigo 6º
A CECOSNE é administrada por 12 (doze) membros indicados pela
Diretoria da Congregação de Santa Dorotéia do Brasil, associação civil, sem fins
lucrativos, com sede em Recife, Estado de Pernambuco, à Rua da Soledade, n. 01,
Boa Vista (CEP-50.070-000) e inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda sob o n. 10.847.747/0001-33.
Parágrafo Único
O mandato dos membros da CECOSNE é de 4 (quatro) anos, permitida
a reeleição uma única vez. Entretanto, sempre que julgar conveniente e oportuno, a
Diretoria da Congregação da Santa Dorotéia do Brasil, pode destituir desta condição
de membro a pessoa nomeada.
Artigo 7º.
A CECOSNE é administrada pelo Conselho Curador, órgão
deliberativo, dirigida pela Diretoria Executiva e assistida pelo Conselho p/Assuntos
Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.).

Artigo 8º.
Os membros da CECOSNE são devidamente inscritos no Livro ou
Fichas competentes.
Artigo 9º.
Sòmente podem ser membros da CECOSNE pessoas maiores de 21
(vinte e um) anos, de reconhecida idoneidade, pessoas naturais atuantes ou
interessadas nas atividades desenvolvidas pela FUNDAÇÃO ou que tenham acesso
aos seus serviços específicos.
Artigo 10.
São direitos dos membros:
I)-participar das atividades da CECOSNE.
II)--ser eleito para cargos de Diretoria Executiva e do Conselho para
assuntos Econômicos e Fiscais(C.A.E.F.).
Artigo 11.
Os membros não adquirem direito algum sobre os bens e direitos da
CECOSNE, a título algum ou sob qualquer pretexto.
Artigo 12.
São deveres dos Membros:
I)-cumprir as disposições estatutárias e regimentais;
II)-cumprir e respeitar as decisões do Conselho Curador e da Diretoria
Executiva;
III)-contribuir com seu trabalho e dedicação à consecução das
finalidades sociais, incumbindo-se dos cargos e ofícios que lhes forem
atribuídos;
IV)-zelar para que os bens sociais estejam sempre a serviço dos
objetivos da CECOSNE;
V)-manter conduta compatível com os objetivos sociais da CECOSNE;
VI)-zelar pelo fiel cumprimento do estatuto.
Artigo 13.
Uma vez excluídos da CECOSNE, qualquer que seja o motivo, ou dela
retirando-se, os membros não têm direitos a qualquer indenização pelos serviços a
ela prestados.
Artigo 14.
Os membros de órgãos de administração da CECOSNE não
respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações da FUNDAÇÃO, em
virtude de ato regular de gestão; respondem, porém, civil e penalmente por atos
lesivos a terceiros ou à própria CECOSNE, praticados com dolo ou culpa.

CAPÍTULO IV - DO CONSELHO CURADOR
Artigo 15.
O Conselho Curador é órgão máximo e soberano de administração da
CECOSNE.
Artigo 16.
O Conselho Curador é constituído por membros da CECOSNE.
Artigo 17.
O Conselho Curador é convocado pelo Diretor Presidente e, em sua ausência
ou impedimento, pelo seu substituto legal.
Artigo 18.
Os membros do Conselho Curador são convocados para as suas reuniões
com antecedência mínima de 10(dez) dias, por qualquer meio de comunicação
social escolhido pelo Diretor Presidente.
Artigo 19.
Em caso de urgência e relevância, o Diretor Presidente pode convocar o
Conselho Diretor em prazo inferior ao estabelecido no artigo anterior.
Artigo 20.
O Conselho Curador reúne-se anual e ordinariamente dentro dos primeiros
meses do ano civil, e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor
Presidente ou por seu substituto legal.
Artigo 21.
O Conselho Curador se instala, funciona e delibera validamente, com
presença de no mínimo de 2/3 (dois terços) do número de seus membros.
Artigo 22.
O Conselho Curador é convocado pelo Diretor Presidente, quando requerido
por 2/3 (dois terços) de seus membros e a pedido da Diretora Presidente da
Congregação de Santa Dorotéia do Brasil.
Artigo 23.
Fica assegurado ao Diretor Presidente e em suas ausências ou impedimentos
a seu substituto legal, o voto de desempate nas reuniões do Conselho Curador,
também designado por voto de qualidade.

Artigo 24.
As atas do Conselho Curador são aprovadas ao término de cada reunião e
assinadas pelos membros nela presentes.
Artigo 25.
Compete ao Conselho Curador:
a)-cumprir o Estatuto Social;
b)-empossar a Diretoria Executiva;
c)-reformar total ou parcialmente o Estatuto, com prévia aprovação da
Diretoria da Congregação de Santa Dorotéia do Brasil e do Ministério
Público;
d)-autorizar a Diretoria Executiva, a comprar, vender, alienar, hipotecar,
onerar, gravar, compromissar, alugar e doar bens imóveis, após prévio
parecer da Diretoria da Congregação de Santa Dorotéia do Brasil;
e)-abrir e fechar Filiais, Departamentos e Setores de Atividades, ouvido
o Ministério Público;
f)-aprovar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis
Financeiras;
g)-aprovar Regimentos internos e outros atos normativos, submetendoos à apreciação do Ministério Público;
h)-aprovar o Orçamento apresentado pela Diretoria Executiva;
i)-deliberar sobre a dissolução ou extinção da CECOSNE, com prévia
aprovação da Diretoria da Congregação de Santa Dorotéia do Brasil e
do Ministério Público;
j)-representar junto ao Ministério Público;
i)-decidir sobre as matérias ou casos omissos não previstos neste
Estatuto, submetendo o assunto à apreciação do Ministério Público e
resguardando-se o interesse da CECOSNE e a consecução de seus
fins;
m)-decidir sobre assuntos de interesse social.

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
Artigo 26.
A CECOSNE é dirigida e administrada por uma diretoria Executiva,
sem cargos vitalícios, eleita pelo Conselho Curador, assim constituída:
a)-Diretor Presidente;
b)-Diretor Vice-presidente;
c)-Diretor Secretário;
d)-Diretor Tesoureiro;

Parágrafo Único - O mandato da Diretoria Executiva é de 4 (quatro) anos, sendo
permitidas no máximo duas reeleições.

Artigo 27.
Compete à Diretoria Executiva:
a)-cumprir e fazer cumprir o Estatuto;
b)-Dirigir e administrar a CECOSNE;
c)-Elaborar a Proposta Orçamentária, acompanhada dos Planos de
Trabalho correspondentes;
d)-Deliberar sobre assuntos administrativos de interesse da
CECOSNE.
Artigo 28.
Compete ao Diretor Presidente:
a)-cumprir e fazer cumprir o Estatuto;
b)-convocar e presidir as reuniões do Conselho Curador;
c)-convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
d)-representar a CECOSNE ativa e passivamente, em juízo e fora dele,
perante órgãos públicos, administrativos e particulares e, em geral nas
suas relações com terceiros;
e)-abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em conjunto com
qualquer membro da Diretoria Executiva;
f)-constituir procuradores, advogados, conferindo-lhes os poderes que
julgar necessários, inclusive especiais, de transigir, confessar, desistir,
firmar compromissos, receber, dar quitações e substabelecer.
Artigo 29.
Compete ao Diretor Vice-Presidente:
a)-substituir o Diretor Presidente em suas ausências ou impedimentos;
b)-auxiliar o Diretor Presidente no desempenho de suas funções.
Artigo 30.
Compete ao Diretor Secretário:
a)-fazer o expediente da correspondência epistolar, avisos, circulares e
lavrar as atas do Conselho Curador e das reuniões da Diretoria
Executiva;
b)-cuidar do Livro ou Fichas de Registro de Membros da CECOSNE;
c)-manter em ordem todos os serviços próprios e peculiares da
Secretaria.

Artigo 31.
Compete ao Diretor Tesoureiro:
a)-gerir as finanças sociais e cuidar da administração da CECOSNE
sob a coordenação e orientação do Diretor Presidente;
b)-abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em conjunto com
qualquer membro da Diretoria Executiva;
c)-representar a CECOSNE em juízo e fora dele, perante órgãos
públicos, administrativos e particulares, sempre que autorizado pelo
Diretor Presidente.
Artigo 32.
A Diretoria Executiva se reúne sempre que convocada pelo Diretor
Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente, quando do exercício da presidência.
Artigo 33.
É expressamente vedado aos membros da Diretoria Executiva prestar
aval ou fiança em nome da CECOSNE a favor de terceiros.
Artigo 34.
Os integrantes dos órgãos de administração da CECOSNE, não podem
receber qualquer tipo de remuneração a qualquer título ou pretexto, pelos serviços
prestados no exercício de seus cargos, e não podem participar de seus resultados
econômicos ou financeiros.
Artigo 35.
Perde o mandato o integrante do Conselho Curador, da Diretoria
Executiva e do Conselho p/Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) que faltar sem
justificativa, a duas reuniões consecutivas ou três alternadas, sendo seu cargo
declarado vago.
Artigo 36.
Os integrantes dos órgãos de administração da CECOSNE são
responsáveis pelo não atendimento, nos termos legais, regulamentares e
estatutários, de seus deveres, como gestores e aplicadores do patrimônio e das
receitas e ingressos da FUNDAÇÃO, pela tempestiva prestação de contas de sua
administração e pela sujeição aos sistemas de controle e provedoria do Ministério
Público.

Artigo 37.
É vedada a participação simultânea dos membros em dois ou mais
órgãos da administração da CECOSNE.
Parágrafo Único. Não podem integrar, simultaneamente, mesmo órgão da
administração, cônjuges ou parentes, consangüíneos ou afins, até o terceiro grau
inclusive, estando essas pessoas impedidas também, de participação na deliberação
de interesse pessoal, uma das outras.

CAPÍTULO V - DO CONSELHO P/ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS
(C.A.E.F.)
Artigo 38.
O Conselho p/Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) é constituído
no mínimo por 3(três) pessoas naturais eleitas pelo Conselho Curador.
Artigo 39.
O mandato das pessoas naturais integrantes do Conselho p/Assuntos
Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) é de 3(três) anos, permitida a reeleição
Artigo 40.
Entre as pessoas naturais integrantes do Conselho p/Assuntos
Econômicos e Fiscais (C.A.E.F), uma é seu Presidente e outra seu Secretário.

Artigo 41.
Para o exercício de suas funções, o Conselho p/Assuntos Econômicos
e Fiscais (C.A.E.F.) pode ser assessorado por técnicos, peritos e profissionais
qualificados, desde que autorizado pelo Conselho Curador e ou pela Diretoria
Executiva.

Artigo 42.
O Conselho p/Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) reúne-se
sempre que convocado por seu Presidente ou pelo Diretor Presidente.

Artigo 43.
Compete ao Conselho p/Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.);
a)-analisar e dar parecer ao Conselho Curador sobre o Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis/Financeiras e sobre os demais

dados concernentes à prestação de contas perante o Ministério
Público;
b)-dar parecer à Assembléia Geral, à Diretoria Executiva, quando
solicitado, sobre assuntos econômicos, financeiros, administrativos,
patrimoniais, contábeis e jurídicos;
c)-aprovar o Plano de Contas Contábil sugerido e elaborado pelo
Contador e ou Técnico em Contabilidade;
d)-zelar para que sejam devidamente conservados em arquivos
organizados os documentos contábeis, fiscais e patrimoniais da
CECOSNE;
e)-denunciar ao Ministério Público qualquer irregularidade constatada.

CAPÍTULO VI - DEPARTAMENTOS E SETORES DE ATIVIDADES
Dos Departamentos
Artigo 44.
Por DEPARTAMENTO entende-se a unidade administrativa, de caráter
educacional e ou cultural e ou de assistência social, vinculada à sede da CECOSNE
sob a direção de um Coordenador Departamental, e que se rege pelo presente
Estatuto e por Regimento interno.

Dos Setores de Atividades
Artigo 45.
Por SETOR DE ATIVIDADE, entende-se a unidade administrativa, de
caráter educacional e ou cultural e ou de assistência social, vinculada à sede da
CECOSNE, constituído por seus membros e colaboradores voluntários para o
exercício de atividades educacionais, culturais e ou de assistência social e que se
rege, pelo presente Estatuto e por Regimento Interno.

CAPÍTULO VII- DO PATRIMÔNIO
Artigo 46.
É constituído o patrimônio da CECOSNE pelos bens constantes de sua
Escritura Pública de Instituição de Fundação, por bens de qualquer espécie que lhe
tenham sido dotados, cedidos ou doados, legados ou adquiridos, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus, desde que destinados à integração de seu
Patrimônio.

Parágrafo Primeiro. As doações e legados condicionados, ou com encargos,
somente são aceitos, após prévia manifestação do Conselho Curador, ouvida a
Diretoria Executiva e o Ministério Público.
Parágrafo Segundo. A alienação, permuta subrogação ou operação dos bens, que
integrem o patrimônio da CECOSNE, dependem de prévia e expressa autorização
do Conselho Curador por proposta da Diretoria Executiva, ouvido, antes, o Ministério
Público.
Parágrafo Terceiro. O patrimônio e as receitas da CECOSNE são impenhoráveis.

CAPÍTULO VIII - DOS RECURSOS ECONÔMICOS - FINANCEIROS

Artigo 47.
Os recursos econômico-financeiros da CECOSNE são
provenientes:
a)-de receitas de suas atividades educacionais, culturais, beneficentes
e assistenciais;
b)-de rendimentos ou rendas de seus bens ou serviços (Padariaescola, Restaurante-Escola, Hospedaria-Escola e outros);
c)-de receitas decorrentes de Contratos ou Convênios de Prestação de
Serviços;
d)-de Convênios Filantrópicos;
e)-de Auxílio e Subvenções dos Poderes Públicos;
f)-de donativos de Pessoas Físicas e Jurídicas;
g)-de eventuais receitas, rendas ou rendimentos.
Artigo 48.
A totalidade dos recursos econômico-financeiros previstos no artigo
anterior é integralmente aplicada na consecução de suas finalidades institucionais,
dentro do Território Nacional.

Artigo 49.
A CECOSNE aplica o eventual resultado operacional constatado em
seus registros contábeis, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais. Não distribui lucros, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas de seu patrimônio aos membros do Conselho Curador, da Diretoria
Executiva e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.), sob
nenhuma forma ou pretexto.

CAPÍTULO IX - DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS/FINANCEIRAS.
Artigo 50.
Anualmente, em 31 de dezembro, é levantado o Balanço Patrimonial,
acompanhado das respectivas demonstrações contábeis/financeiras.

Artigo 51.
A CECOSNE mantém a escrituração de suas receitas, despesas,
ingressos, desembolsos e mutação patrimoniais, em livros revestidos de todas as
formalidades legais que asseguram a sua exatidão e de acordo com as exigências
específicas de direito.

Parágrafo Único. A escrituração contábil é feita observados os princípios contábeis
e atendidas as normas legais e abrange o registro de todos os ingressos,
desembolso, receitas, despesas e mutações patrimoniais.
Parágrafo Segundo. A escrituração contábil da CECOSNE é feita pelo regime
contábil de competência.

Artigo 57.
A CECOSNE adota Plano de Contas e apresenta seu Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis/Financeiras na forma da lei.

Parágrafo Único. A CECOSNE como prestação de contas, apresenta ao Ministério
Público, até o dia 30 de abril de cada ano, Relatório de suas Atividades do ano
anterior,
cópia
de
seu
Balanço
Patrimonial,
das
Demonstrações
Contábeis/Financeiras e de seu Plano de Contas utilizado no exercício social.
Artigo 58.
Sempre que realizados trabalhos de auditoria, seja interna ou
externa, esta deve abranger os aspectos administrativos, funcionais, econômicofinanceiros e contábeis e, consiste na verificação física dos bens, direitos e
obrigações da CECOSNE, análise dos Livros Contábeis e Fiscais e dos Relatórios
Econômicos/Financeiros e de Atividades.

CAPÍTULO X - DA REFORMA DO ESTATUTO

Artigo 59.
O Estatuto pode ser reformado total ou parcialmente, em
qualquer época ou momento, por sugestão da Diretoria Executiva e por decisão do
Conselho Curador, em reunião convocada especialmente para tal finalidade, com a
presença de votos de 2/3(dois terços) de seus membros, com prévia aprovação da
Diretoria da Congregação de Santa Dorotéia do Brasil e do Ministério Público.

Artigo 60.

Estatuto
Público.

Para ser levado a registro no Cartório competente, do corpo do
reformado, deve constar a assinatura do representante do Ministério

CAPÍTULO XI - DA DISSOLUÇÃO OU EXTINÇÃO

Artigo 61.
A dissolução ou extinção da CECOSNE só pode ser deliberada pelo
Conselho Curador, com prévia aprovação do Ministério Público e depende de
comprovação da impossibilidade de realização de seus fins com autonomia.

Artigo 62.
Para dissolução ou extinção da CECOSNE, todos os membros são
convocados por escrito e individualmente.

Artigo 63.
A dissolução ou extinção da CECOSNE se dá em reunião do Conselho
Curador, com a presença e voto de 2/3(dois terços) do número de seus integrantes.

Artigo 64.
A dissolução ou extinção se dá quando a CECOSNE não mais puder
levar a efeito as finalidades expressas neste Estatuto.

Artigo 65.
No caso de dissolução ou extinção da CECOSNE, o seu patrimônio
remanescente será destinado a sua doadora - "Congregação de Santa Dorotéia do
Brasil" devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
ou à outra instituição filantrópica congênere ou afim dotada de personalidade
jurídica, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS); conforme foi determinado pelo Conselho Curador e com prévia aprovação
da Congregação de Santa Dorotéia do Brasil e do Ministério Público.
Parágrafo Único. Na falta de uma Instituição Filantrópica congênere ou afim, o
patrimônio será destinado a uma Instituição Pública.

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 66.
A CECOSNE pode admitir pelo regime da Consolidação das Leis do
Trabalho (C.L.T.), os funcionários necessários ao atendimento de suas finalidades.

Artigo 67.
Resguardando-se o interesse da CECOSNE e a consecução de seus
fins, os pontos omissos ou duvidosos na interpretação deste Estatuto, são resolvidos
pela Diretoria Executiva, cabendo recurso ao Conselho Curador e à Diretoria da
Congregação de Santa Dorotéia do Brasil, submetendo o assunto à apreciação do
Ministério Público.

Artigo 68.
O presente Estatuto, respeitado o ato jurídico perfeito e o direito
adquirido, entra em vigor na data de seu registro no Cartório competente revogadas
as disposições contrárias e anteriores.

VISTO DO ADVOGADO:
Fernando Antonio Pereira Lins
Advogado - OAB-PE-3271
CPF: 018.083.624-20

FIM DO ESTATUTO:
Estatuto autorizado para o registra em cartório no dia 31 de agosto de 2006, pelo
Promotor de Justiça Dr. Ulisses de Araújo e Sá Junior, de acordo com a legislação
vigente.

