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ATIVIDADES RELIGIOSAS E ASSISTENCIAIS 
 

I – ESTATUTOS SOCIAIS E ASSEMBLEIAS  
 

1 - Como fazer para a constituição da Casa Espírita? 
R: A constituição requer que o grupo fundador tome as iniciativas de reunir os futuros 
associados em Assembleia, aprove com eles os Estatutos Sociais, o quadro de Diretores e 
Conselheiros Fiscais, e siga na obtenção das legalizações posteriores.   
Para produzir estes documentos, seja na constituição ou na futura modificação deles, os 
mesmos requisitos são exigidos. [Um modelo de Assembleia de Constituição está no Site 
www.alianca.org.br.] 
Nas perguntas que se seguem trataremos desses documentos, que regerão a vida da Casa 
Espírita a todo tempo, desde o seu nascimento.  
 

2– O que são os Estatutos Sociais? 
R:  É o documento, aprovado pelos associados, onde estão contidas as regras de 
funcionamento da Casa, e que regula os relacionamentos entre associados, entre a Casa e 
o público, e entre a Casa e os órgãos governamentais. A Casa é por lei uma ASSOCIAÇÃO. 
Os Estatutos Sociais são levados a registro no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da 
circunscrição onde se localiza, e todas as suas modificações subsequentes são também 
levadas a registro neste órgão. [Um modelo de Estatutos Sociais está no Site 
www.alianca.org.br.] 
 

3 – O que é uma Assembleia? 
R:   A Assembleia é a reunião dos associados para deliberarem sobre as matérias que 
constarem do edital. Todos os associados precisam ser convocados para comparecerem, e 
na data marcada verifica-se o quórum de presentes e o quórum de aprovações constantes 
dos Estatutos Sociais, para então serem tomadas as decisões.  São documentos 
obrigatórios a Ata da Assembleia, a lista de associados presentes (nomes completos e 
assinaturas), o Edital de Convocação, e as demonstrações financeiras (quando a aprovação 
de contas for matéria do Edital), devendo a Casa levar estes documentos para registro no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas.  
Anualmente, a Casa Espírita precisa realizar uma Assembleia Geral Ordinária para 
submeter à aprovação dos Associados as contas da administração e o balanço e 
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro do ano anterior. No 
ano em que haja eleição para o novo mandato dos Diretores, a aprovação deve conter os 
nomes dos eleitos e sua qualificação completa. [Um modelo de Assembleia Geral Ordinária 
está no site www.alianca.org.br] 
 

4 - O que somos obrigados a fazer? 
R:  Os Estatutos das Casas geralmente não são modificados com frequência.  É importante 
aproveitar as ocasiões de realização obrigatória de Assembleia Geral para modificar os 
Estatutos Sociais naqueles aspectos em que haja conveniência de realizar ajustes.  Houve 
modificações aprovadas no Código Civil que precisam ser observadas pelas Casas em seus 
Estatutos Sociais. Para as Casas já existentes, o prazo para adaptação dos Estatutos 
terminou em 10 de janeiro de 2003, mas algumas Casas ainda podem estar obrigadas a 
mudanças grandes ou somente pequenas adaptações, dependendo de cada situação 
individual. 



 
 
 
 

 

 

5 – E quais foram estas modificações? 
R:  Há um Capítulo, artigos 53 a 61, tratando das sociedades que não visam fins lucrativos, 
dando a elas o nome de ASSOCIAÇÕES, e dos artigos 62 a 69, tratando das fundações.  As 
Fundações são estruturas mais burocratizadas, e se destinam mais a propósitos não 
religiosos, por isso vamos tratar detalhadamente só das ASSOCIAÇÕES. 
 

6 – Qual o nome de sua Casa?   
R:  As Casas não podem mais ter no nome a palavra “Sociedade”.  Se este é o seu caso, 
deve substituir a palavra Sociedade no nome obrigatoriamente por “Associação”.  Quanto 
aos demais nomes, como é o caso das Casas Espíritas, o Código Civil não proíbe que no 
nome figurem “Casa Espírita ___”, ou “Centro Espírita _____”, ou “Núcleo Espírita ____”.   

Se houver dúvida sobre a possibilidade de ser permitido um determinado nome para a 
Casa, é conveniente fazer uma busca no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local antes de realizar a Assembleia de aprovação, para evitar custos de ter que fazer de 
novo todo o processo de Assembleia em caso de negativa de aceitação. 
 

7 – O endereço da sede está correto?  E a finalidade? 
R: O local da sede e a finalidade (religiosa e em alguns casos também assistencial) da 
Casa também devem estar claros nos Estatutos Sociais.  Se não estiverem, estes artigos 
dos Estatutos devem ser reformados, sob pena de nulidade dos Estatutos (artigo 54, I, 
Código Civil). 

A sede social deve estar no local onde o público é atendido.  O endereço correto e 
completo é importantíssimo para a obtenção das legalizações necessárias ao 
funcionamento da Casa.  
  

8 – Como os Estatutos de sua Casa denominam os mantenedores? 
R:  São todos denominados “Associados”.  Não pode mais haver a palavra sócios nos 
Estatutos.   
 

9 – Quantos tipos de Associados sua Casa tem? 
R:  É conveniente verificar se os tipos de Associados descritos nos Estatutos ainda 
equivalem à realidade da Casa.  Por exemplo, Casas antigas ainda tratam de direitos do 
sócio fundador; outras trazem categorias que, na prática, não há ninguém que se enquadre 
nelas, ou até já faleceram.  Assim, é possível extinguir tais categorias de sócios, ou, se 
apenas poucos da categoria estão vivos, extingui-la não se esquecendo de assegurar os 
direitos dos fundadores ou dos sócios que se enquadravam naquela categoria nos novos 
Estatutos. O Código Civil trata deste assunto no artigo 55: “os associados devem ter direitos 
iguais, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais.”  E também no 
artigo 56: “a qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o 
contrário”, ou seja, os herdeiros do associado recebem ou não o título de associado pelo 
falecimento daquele que o tinha. 
 

10 – O que mais observar quanto aos Associados? 
R:  O Estatuto deve estar bem claro quanto ao seguinte (artigo 54, II, III e IV do NCC): (i) 
requisitos para admissão, demissão e exclusão de associados;  
(ii) direitos e deveres dos Associados; (iii) as fontes de recursos para a manutenção da Casa 
(se os Associados têm ou não que contribuir).  Se o Estatuto de sua Casa está claro nestes 
aspectos, talvez não precise alterar os artigos que tratam destas questões (mas tão 
somente trocar neles a palavra sócios por associados, que é obrigatório).  Se foram 
alteradas as categorias de associados, então será necessário observar bem os itens (i), (ii) e 
(iii).  



 
 
 
 

 

 

11– Qual a diferença entre demissão e exclusão de Associados? 
R:  A demissão é a saída voluntária do associado; exclusão são as regras pelas quais a 
Casa pode pedir a alguém para deixar de ser associado.  Deixar de ser associado é deixar 
de participar do quadro social, o que significa que esta pessoa não mais terá direito de votar 
e ser votado, ou acesso a outros direitos que os Estatutos confiram ao associado, o que não 
significa o afastamento da pessoa da frequência à Casa.   

Para a exclusão o artigo 57 do Código Civil determina que a exclusão só é admissível 
havendo justa causa, e obedecido o procedimento que estiver descrito nos Estatutos.  Se os 
Estatutos estão omissos, também poderá ocorrer a exclusão se for reconhecida a existência 
de motivos graves, caso em que a deliberação deverá ser tomada de maneira 
fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes em Assembleia Geral especialmente 
convocada para esse fim.  Como se pode notar, é melhor reformar os Estatutos da Casa 
para declarar com clareza as regras de exclusão, de maneira a não depender de 
Assembleia Geral.    Uma redação sugerida para este artigo: “A Diretoria (ou o Conselho 
Deliberativo) poderá analisar e deliberar sobre casos de exclusão de sócios do quadro 
social.  Para tanto, solicitará ao interessado que forneça suas razões por escrito, 
deliberando no prazo de 15 dias da data da comunicação.  Na hipótese de exclusão, o sócio 
deixará de ter os direitos conferidos pelos presentes Estatutos”.  Pode-se também prever a 
suspensão dos direitos por falta de pagamento: “Serão igualmente excluídos os associados 
que faltarem com o pagamento das mensalidades por mais de ___ meses consecutivos, 
sem motivos considerados justos, podendo, entretanto, serem readmitidos, se assim a 
Diretoria (ou o Conselho Deliberativo) decidir uma vez regularizada a situação.” 

 

12 – E o excluído, o que pode fazer? 
R:  Pode defender-se, apresentando suas razões, e da decisão do órgão que, de 
conformidade com os Estatutos, tiver decretado a exclusão, terá direito, pelo artigo 57, 
parágrafo único, a recurso à Assembleia Geral. 
 

13 - Na sua Casa os participantes (ou algumas pessoas específicas) possuem “quotas” da 
Associação? 
R:  Algumas Casas podem ter esta situação, embora geralmente isto não aconteça.  Se o 
associado for titular de quota ou fração ideal do patrimônio da associação, o artigo 56, 
parágrafo único do Código Civil, determina que a transferência da participação na 
Associação não significa, por si só, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente 
ou herdeiro, salvo disposição diversa nos Estatutos.  Se sua Casa está nesta situação, é 
importante pensar em tratar especificamente do assunto nos Estatutos, inclusive para os fins 
da exclusão referida na pergunta 11. 
 

14 – Os Estatutos estão claros quanto à constituição e funcionamento dos órgãos 
deliberativos e administrativos? 
R:  Deve haver clareza de entendimento dos artigos dos Estatutos que tratam dos 
órgãos de deliberação e administrativos da Associação, sob pena de nulidade dos Estatutos 
(artigo 54, V, Código Civil).  Ou seja, descrever bem o funcionamento da Assembleia Geral e 
matérias de sua competência, idem para o Conselho Deliberativo (não obrigatório, mas há 
Casas que o têm), para a Diretoria e Conselho Fiscal.  É hora de verificar se a estrutura que 
está nos Estatutos atuais da Casa é realmente a que está em funcionamento.  Algumas 
Casas têm Conselhos diversos nos Estatutos, e nem elegem seus ocupantes.   
 Na prática, deve haver nos Estatutos critérios para a composição, eleição, perda de 
mandato, renúncia dos membros da diretoria executiva e dos Conselhos que houver, e as 
regras de funcionamento, quando se reúnem, que matérias aprovam, etc.  É sempre hora de 
rever os cargos na diretoria (não é obrigatório, mas conveniente); em geral os cargos são: 
Diretor Presidente, Diretor Secretário, Diretor Tesoureiro, Diretor Social, Diretor Espiritual, e, 



 
 
 
 

 

em várias Casas há Diretor de Estudos, de Evangelização Infantil e Mocidade, e outras 
diretorias administrativas.  O cargo de Diretor Presidente é de indicação obrigatória, a quem 
cabe pela lei representar a Casa ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. Quanto às 
competências dos diretores, será aquela que estiver descrita nos Estatutos Sociais. 

No artigo 58 do Código Civil há uma disposição no sentido de que nenhum associado 
poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente 
conferidos, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou nos Estatutos.  Se existe 
mais algum direito ou função em seu Estatuto atual, reveja sua utilidade prática. 
 

15 – Pode a Casa ter cargos remunerados na Diretoria ou nos Conselhos? 
R:  Não.  É preciso deixar claro que ninguém na Diretoria ou nos outros órgãos da 
Associação pode receber qualquer tipo de remuneração ou pagamento.  Sem tal artigo nos 
Estatutos a Casa perderá a imunidade tributária, passando a pagar imposto de renda.  
 

16 – Qual a competência da Assembleia Geral? 
R:  A Assembleia Geral tem, pela lei, algumas competências privativas, ou seja, que não 
podem ser transferidas a outros órgãos, e pode ter outras competências que os Estatutos 
queiram atribuir-lhe.  São as competências privativas (artigo 59 do Código Civil): I- eleger, 
destituir os administradores e aprovar-lhes as contas; II – alterar os Estatutos Sociais. 
 Se os Estatutos de sua Casa atribuem à Assembleia mais matérias para decisão, 
reveja se não é melhor transferi-las para outro órgão, já que reunir os associados em 
Assembleia é sempre bem difícil, e podemos ser mais ágeis se outro órgão se reunir e 
deliberar.  
 

17 - Qual a responsabilidade dos associados pelas dívidas da Associação? 
R:  Pelo Código Civil, no artigo 53, parágrafo único, não há entre os associados direitos e 
obrigações recíprocos.   

Examine seus Estatutos quanto a este aspecto. Para que um Estatuto permaneça com 
uma disposição em contrário a esta regra, deve haver uma explicação que faça muito 
sentido. A regra, portanto, é que os associados contribuam com mensalidades ou doações, 
mas não tenham qualquer responsabilidade pelas dívidas contraídas pela Associação.  Uma 
redação sugerida para este artigo dos Estatutos: “Não há, entre os Associados, direitos e 
obrigações recíprocos, não respondendo pelos encargos da entidade”. 
 

18 -  Que outros artigos dos Estatutos requerem atenção? 
R:  É necessário adaptar o artigo dos Estatutos atuais que tratem da forma como os 
Estatutos podem ser alterados.  O artigo 54, VI, do Código Civil determina que os Estatutos 
devem conter as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a 
dissolução da entidade.   Quanto à alteração, o procedimento para a realização da 
Assembleia em que será deliberada a alteração, deve-se observar o disposto no artigo 59, 
inciso IV, e parágrafo único, que traz o quórum de mínimo de abertura da Assembleia e de 
deliberação.  Se os Estatutos de sua Casa estiverem diferentes deste artigo, é necessária a 
adaptação. 
 Quanto à dissolução, verifique se os Estatutos atuais estão dentro do que dispôs o 
artigo 61 e seus parágrafos, do Código Civil, que dispõem sobre a deliberação dos 
associados nesse sentido, e a destinação do patrimônio da entidade.  As condições de 
dissolução devem estar bem claras, ou os Estatutos serão nulos e não serão aceitos no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas (artigo 54, VI do Código Civil).  
 

19 – Por onde começo, para realizar uma Assembleia? 



 
 
 
 

 

R:   Comece verificando, pelos Estatutos atuais, como deve ser a convocação da 
Assembleia e quem pode convocar.    A convocação da Assembleia deve acontecer da 
forma como está estabelecida nos Estatutos atuais.   

É preciso verificar se os artigos do Código Civil estão obedecidos nos Estatutos 
Sociais.  O artigo 60 diz que a convocação da Assembleia geral far-se-á na forma dos 
estatutos, garantido a um quinto dos associados o direito de promovê-la. 

 

20 – E o Edital de Convocação? 
R:  A(s) pessoa(s) que podem convocar a Assembleia devem preparar o Edital de 
Convocação, que é a marcação da data, hora e local da Assembleia, informando as 
matérias que estarão em discussão.  Para alterar os Estatutos Sociais, o Edital de 
Convocação deve mencionar expressamente “alterações aos Estatutos”.  Se pretender 
reformar muitos artigos dos Estatutos, deve mencionar “aprovar nova redação aos 
Estatutos”. 
 Se a Casa for aproveitar para outras matérias, por exemplo, eleição de Diretor, 
aprovação de contas, etc., inclua estes assuntos também no Edital. 
 O Edital de Convocação deve ser afixado na Casa em local visível ou em vários 
locais visíveis.  Há prazo para a afixação, geralmente descrito nos Estatutos das Casas.  
Siga o que dispuser os Estatutos atuais para o Edital e todo o procedimento da Assembleia. 
 

21 – Como preparar para a Assembleia?  A importância da Lista de Presença. 
R:   O Edital de Convocação deve indicar uma data para a Assembleia.  Independentemente 
disso, considere a situação específica de sua Casa quando foi necessária Assembleia em 
momentos anteriores.  Foi fácil reunir todos os associados?  Conforme seja, monte um time 
para prestar esclarecimentos antes da data marcada aos associados. 

Nem todos os associados vão poder votar.  As explicações do que vai ser alterado 
em Assembleia podem ser para todos, mas somente aqueles que tiverem direito a voto 
pelos Estatutos atuais poderão votar aprovando as alterações na Assembleia.  

É importantíssimo que a Diretoria faça, antecipadamente, a lista das pessoas que 
terão direito a voto.  Observe que, pelos Estatutos atuais, deve haver pessoas que podem 
votar e outras que não podem.  A Lista de Presença será este documento na data da 
Assembleia, e é documento de apresentação obrigatória ao Registro Civil, quando do 
registro da Assembleia Geral.    

Uma Lista de Presença é um documento com o título “Lista de Presença à 
Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária do dia ___ de ______ de 20__”.  Abaixo devem 
estar os nomes de todos os associados que têm direito a voto, e um traço para a assinatura 
ao lado do nome.   

Informe às pessoas da Lista de Presença antecipadamente sobre o procedimento 
que vai ser tomado por ocasião da Assembleia, para colher-lhes os votos; combine com eles 
se poderão estar presentes na data da Assembleia, ou combine outra forma de colher-lhes o 
voto na data da Assembleia).  Uma sugestão é a criação de uma pequena urna, que seja 
lacrada no início da Assembleia, onde sejam depositados os votos.  Colhidos todos os votos 
(da forma como tiver sido combinada com as pessoas votantes), faz-se a abertura da urna 
na presença de testemunhas, e, na própria Lista de Presença, anota-se somente o número 
de votos favoráveis, nulos e contrários, colhendo a assinatura de algumas das pessoas que 
foram testemunhas da contagem de votos.   

 

22 – Qual o quórum para abrir a Assembleia e para aprovar as decisões? 
R:  Esqueça todos os quóruns de convocação e de decisão que estejam em seu Estatuto. 
Considere somente o quórum do artigo 59, parágrafo único, do Código Civil, ou seja, é 
preciso que estejam presentes à Assembleia e votem favoravelmente 2/3 daqueles que têm 
direito a voto (mas, se os Estatutos atuais da Casa exigirem mais do que 2/3, é preciso 
respeitar este quórum), ou seja, o Registro Civil de Pessoas Jurídicas vai olhar a Lista de 



 
 
 
 

 

Presença para fazer esta verificação.  Do contrário, a Assembleia não terá aprovado a 
modificação aos Estatutos, e o Registro recusa-se a aceitá-la, sendo necessária a 
realização de nova Assembleia.  
 

23 – Que material deve-se ter na mão por ocasião da Assembleia? 
R:  É preciso ter a Proposta de alteração aos Estatutos (ou a proposta de novos Estatutos, 
conforme o caso).  O texto que tiver sido divulgado aos associados e aprovado será aquele 
que integrará a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, e que seguirá junto com os demais 
anexos para o registro no Registro Civil. 
 

24 – Como fazer a Ata da Assembleia? 
R:  A Ata tem um formato específico.  [Um modelo de Assembleia de Constituição e um 
modelo de Assembleia Geral Ordinária está no Site www.alianca.org.br] 
 

25 – Tem prazo para apresentação ao Registro Civil? 
R:  Sim, deve ser apresentada no prazo de 30 dias da data da realização da Assembleia. 
 

26 – Quanto custa para registrar? 
R:  Convém perguntar por telefone ao Cartório de Registro Civil que será responsável pelo 
registro dos Estatutos de sua Casa.  O preço é aumentado dependendo do número de vias 
registradas que a Casa pede para fazer.  Indague também quanto ao preço de vias extras. 
 

27 – Quais os documentos a apresentar ao Registro Civil? 
R:  A lista de documentos é a seguinte:  1- Ata da Assembleia Geral Extraordinária em que 
foi aprovada a alteração aos Estatutos; 2 – lista de presença; 3 – edital de convocação; 4 – 
íntegra dos novos Estatutos Sociais.  Se houver eleição ou modificação na Diretoria ou 
Conselhos, juntar também a lista de pessoas eleitas e suas qualificações. 
 
 

PRINCIPAIS LEGALIZAÇÕES PARA  
FUNCIONAMENTO DA CASA ESPÍRITA 

 

28 -  Que inscrições a Casa precisa fazer nos órgãos governamentais? 
R.:  De posse da Ata de Constituição e do Estatuto Social em três vias originais, procede-se 
as inscrições obrigatórias para o funcionamento da Casa.  Estas inscrições devem ser 
sempre mantidas atualizadas, ou seja, serem apresentadas aos órgãos governamentais as 
Assembleias que deliberem modificações de endereço, ou mudança de diretores.  São elas: 
 
1) Registro em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas – após este registro a 
Associação passa a existir no mundo jurídico, mas é preciso providenciar todas as demais 
inscrições; 
2) Inscrição na Receita Federal do Brasil – obtenção do CNPJ/MF - Esta inscrição é 
obrigatória para todos os fins fiscais e previdenciários, e pré-condição para controle dos 
tributos federais, mesmo que haja imunidade tributária.  
3) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM - da Prefeitura - Esta 
inscrição é obrigatória e pré-condição para controle dos tributos municipais devidos e 
expedição do alvará de localização. 
4) Inscrição no Instituto de Previdência Social - INSS - Esta inscrição é obrigatória, 
mesmo que não tiver empregados remunerados. 
5) Inscrição na Caixa Econômica Federal – administradora do PIS e FGTS - Esta 
inscrição é obrigatória, mesmo que não tiver empregados remunerados. 



 
 
 
 

 

6) contribuição sindical patronal – a inscrição é feita automaticamente pelo CNPJ, e a 
contribuição deve ser paga anualmente. 
 

29 -  É exigida a escrituração de Livros? 
R:  Sim. É possível formar o Livro a partir do conjunto das páginas soltas, não mais sendo 
exigida a escrituração manual em livro de capa dura.  São eles: 
 
1) Livro de Atas de Assembleias Gerais - Destina-se a reunir os textos da Assembleia de 
Constituição e posteriores Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. 
2) Livro de Registro de Presença de Associados - Serve para registrar a presença dos 
associados à reunião das Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias  
3) Livro Caixa - É um livro auxiliar e facultativo. Destina-se ao registro da movimentação de 
entrada e saída do dinheiro. Não é exigido por lei, mas é de grande utilidade para o controle 
da situação financeira da Casa. 
4) Livro Diário - É obrigatório. Destina-se ao registro de todas as operações realizadas na 
Casa, envolvendo todos os pagamentos e recebimentos, possibilitando o levantamento dos 
balancetes mensais, do balanço anual e a demonstração das contas da receita e despesa. 
 

30 -  Existem outros itens de atenção na legalização da Casa? 
R.:  Sim.  O imóvel onde se localizará a Casa Espírita deve possuir Auto de Conclusão 
(habite-se), um Cadastro de Imposto Territorial ou Predial, e Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros. Se a Casa vai ser construída, buscar a aprovação das plantas pela Prefeitura, e 
obter estes cadastros quando a obra estiver finalizada, importantíssimos para a obtenção do 
Alvará de Localização.   
 

31 - Como obter a isenção de impostos? 
R: A Constituição Federal estabelece a liberdade de culto, e confere imunidade tributária 
para as Igrejas dos diversos credos.  A Constituição igualmente conceitua as atividades 
assistenciais e confere à Associação imunidade tributária. Ou seja, somente estas duas 
atividades – atividades religiosas e assistenciais – estão alcançadas pela Constituição; 
qualquer outra atividade acessória que a Casa realize no seu dia-a-dia terá impostos como 
qualquer outro contribuinte. 
Além disso, a imunidade não é para todos os tipos de impostos ou taxas, e também não é 
concedida automaticamente. Depende de formalidades burocráticas a serem cumpridas. 
 

32 - Quais são estas formalidades burocráticas? 
R.: Na inscrição da Casa no CNPJ deve ser colocado o Código de Atividade correspondente 
à atividade religiosa e/ou assistencial, para ter a imunidade quanto a tributos federais.  A 
Casa deve ter a assessoria de um Contador, para cumprir com todas as obrigações fiscais 
principais e acessórias, para continuar tendo o direito à imunidade.   
Quanto a impostos estaduais, a Casa não possui imunidade ou isenção de impostos. Se em 
seu balanço houver atividades que obriguem ao recolhimento de impostos estaduais, todas 
as obrigações fiscais principais e acessórias tem que ser cumpridas, e recolhidos os 
impostos. 
Em relação a impostos municipais, somente quanto a IPTU há a isenção de pagamento para 
Casas Religiosas ou Assistenciais, desde que requerida e deferida a isenção pela Prefeitura 
à vista do caso concreto.  Todas as taxas e contribuições municipais que acompanham o 
IPTU são devidas integralmente. Pode ser conseguida a declaração de imunidade tributária 
para taxa de localização e letreiro, e para não pagamento do imposto de transmissão (na 
compra de imóvel), sujeito o deferimento à análise dos documentos apresentados. 
 



 
 
 
 

 

CUIDADOS ADICIONAIS NO 
FUNCIONAMENTO DA CASA ESPÍRITA 

 

33 -  Quando a Casa tem empregados, como deve proceder? 
R:  Deve proceder como qualquer outro empregador, sem direito a nenhum privilégio. 
 

34 -  E se somente houver voluntários? 
R: O Voluntariado, ou trabalho voluntário, está regulado pela a Lei n° 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, sendo necessário que todos os voluntários assinem um Termo de 
Voluntariado, afirmando que não exercem atividades remuneradas na Casa Espírita. [Um 
modelo de Termo de Voluntariado está no Site www.alianca.org.br]  
 

35 -  Existem cautelas quanto a receber os Assistidos na Casa? 
R:  Sim; deve ser observada a legislação municipal que trate das formalidades necessárias 
para o local onde há uma aglomeração de pessoas.  São exemplos: leis quanto à 
acessibilidade no imóvel, saídas de emergência, manutenção de extintores e sinalização de 
incêndio, etc. 
 

36 - A Casa Espírita pode contratar seguro? 
R:  Pode e deve ter seguro contra responsabilidade civil cobrindo danos pessoais (acidentes 
ou morte dentro da Casa) ou danos materiais. Se tiver empregados, deve haver outros 
seguros decorrem da legislação trabalhista ou sindical. 
 

37 - Quando há atividades assistenciais há outras legalizações a serem buscadas? 
R:  Sim.  A nível Municipal pode ser requerido o reconhecimento de Utilidade Pública, e o 
cadastramento na Secretaria de Serviço Social do Município (para participar de programas 
governamentais), sujeito o deferimento ao atendimento de todos os requisitos da legislação 
para estas situações. A nível Estadual pode ser buscada a imunidade Tributária para ICMS 
nos produtos vendidos, o reconhecimento de Utilidade Pública, o Cadastramento nas Varas 
da Infância e Adolescência (para lidar com menores) e o Cadastramento na Secretaria de 
Serviço Social do Estado (para participar de programas governamentais). 
 

38 -Algum cuidado a observar no levantamento de fundos para as atividades 
assistenciais? 
R.: Certas atividades podem ser consideradas ilícitas ou demandarem autorizações 
especiais para serem realizadas junto ao público (ex.:  jogos de azar, loterias e premiações), 
Outras  atividades podem exigir legalizações próprias, que, se não cumpridas, geram 
penalizações à Entidade (ex.:  livraria com porta aberta para a rua passa a ser um 
estabelecimento comercial;  preparação de alimentos para serem vendidos ao público 
comercialmente requer o cumprimento das políticas sanitárias e supervisão de profissionais 
habilitados. 
Observar que até para receber doações de alimentos, remédios, etc. a Casa precisa ter a 
sua documentação regularizada, estar com a contabilidade em ordem, para poder fornecer 
os documentos fiscais necessários a quem efetuou a doação.  
 
 
É PRECISO TRABALHAR NAS ATIVIDADES RELIGIOSAS E ASSISTENCIAIS COM 
FILANTROPIA, OU SEJA, COM O CORAÇÃO CHEIO DE AMOR E DE CARIDADE, MAS 
AGIR SEMPRE BUSCANDO O ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS E 
ASSISTENCIAIS DE NOSSA CASA À LEGISLAÇÃO VIGENTE.   
  
“DAR A CESAR O QUE É DE CESAR, E A DEUS O QUE É DE DEUS”. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXOS: 

 
A - Edital de Convocação para 
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B - Assembleia de Constituição 
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A – Edital de Convocação para Assembleias 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ASSOCIADOS PARA ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO 
 

(nome da Casa Espírita) 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Ficam todos convidados a comparecerem na Assembleia Geral de Constituição da 

_____ [nome da futura Casa], a realizar-se no próximo dia __ de _____ de 201_, às ___ 
horas, na Rua ____________ nº ____, Cidade de ____, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 
 
- Constituição da Casa _______, e aprovação de seus Estatutos Sociais; 
- Eleição da Diretoria para o período de ___ a ____;   
- Assuntos Gerais. 

 
São Paulo, ___ de _____ de 201_ 

 
(nome da Casa Espírita) 

Assinatura de quem convocou 
 

********** 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ASSOCIADOS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA EM ___ DE _________ DE 201__ 

 

(nome da Casa Espírita) 

(Número do CNPJ) 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Ficam convidados os Associados do __________ a comparecerem em Assembleia 

Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia __ de _____ de 201_, às ___ horas (*), na Rua 
____________ nº ____, Cidade de ____, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 
- Aprovação das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras do exercício findo 

em ___ de dezembro de 20__; 
- Eleição da Diretoria para o período de ___ a ____;   
- Assuntos Gerais. 

 
 

São Paulo, ___ de _____ de 201_ 
 

(nome da Casa Espírita) 
Assinatura do Diretor Presidente 

 
 (*) ou, “a realizar-se de forma continuada do dia __ de ____ de 201__ ao dia __ de _____ 
de 201__, na forma do artigo __ dos Estatutos Sociais...” 



 
 
 
 

 

B - Assembleia de Constituição 
 

CASA ESPÍRITA __________ 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO  
REALIZADA EM ___ DE _____ DE 2013 

 

1. Data, hora e local:  __ de ____ de 201_, na Rua _______________  nº _____, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

 
2. Presenças: Presentes os associados fundadores nomeados e qualificados na Lista 

de Presença que constitui o Anexo I à presente Ata. 
 
3. Composição da Mesa: _______________, Presidente da Assembleia; __________, 

Secretária. 
 

4. Ordem do Dia: A) Constituição de associação civil, de caráter religioso, assistencial e 
filantrópico, sem fins lucrativos; 2) eleição de membros da Diretoria; e, 3) eleição dos 
membros do Conselho Fiscal.  

 
5. Sumário dos Fatos e Deliberações: 

 

Abrindo a Assembleia, foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade a proposta 
de constituição de uma associação civil, de caráter religioso, assistencial e filantrópico, 
sem fins lucrativos, sob o nome de CASA ESPÍRITA ____________, com sede na Rua 
_______________, na Cidade de _________, Estado de _____, tendo por objetivos: 1) O 
estudo, a prática e a divulgação, por todos os meios ao seu alcance, do espiritismo 
codificado por Allan Kardec, dentro dos ensinamentos cristãos, na sua mais absoluta 
pureza e integridade; 2) A prática da caridade espiritual e material, segundo as normas da 
Doutrina Espírita; 3) Para o cumprimento do que dispõe o item 1 acima, a Casa Espírita 
_______ realizará atividades públicas ou privadas, internas e externas, planejadas e 
estabelecidas pela sua Diretoria; 4) As atividades de assistência social, igualmente 
planejadas e estabelecidas pelo setor competente da Diretoria, serão desenvolvidas 
através de grupos por ele organizados para esse fim sob sua direta supervisão, os quais, 
oportunamente, poderão se organizar civilmente, com estatutos próprios, criando, assim, 
novas entidades espíritas-sociais, com total autonomia para gerir seus próprios interesses. 

Em seguida, foi aprovado o projeto de Estatutos Sociais, passando aCASA ESPIRITA 
__________ a ser regida pelos Estatutos Sociais cujo inteiro teor figura no Anexo III, 
que é parte integrante e complementar da presente Ata.  Passando ao item seguinte da 
ordem do dia, foram propostos e aprovados os nomes dos membros integrantes da 
Diretoria e do Conselho Fiscal, cuja composição é a constante do Anexo II, que constitui 
parte integrante e complementar da presente Ata.    Os integrantes da Diretoria e do 
Conselho Fiscal foram considerados empossados em seus respectivos cargos, 
declarando, para os fins de direito, que não possuem quaisquer impedimentos ao 
exercício dos cargos para os quais foram indicados.  Os integrantes da Diretoria e do 
Conselho Fiscal não perceberão remuneração a qualquer título pelos cargos 
desempenhados.   

 



 
 
 
 

 

Colocada em discussão a matéria referente à fixação do valor e forma de pagamento das 
contribuições dos Associados, conforme prevê o Estatuto Social, restou aprovado que as 
contribuições não teriam valores fixos, vigorando esta deliberação até que a matéria seja 
objeto de aprovação de forma diferente em outra Assembleia Geral designada para tal fim. 

 
6.  Forma de aprovação dos assuntos tratados: unanimidade dos presentes. 
 
7. Encerramento: Aprovadas por unanimidade as matérias objeto de deliberação, a   

Assembleia foi encerrada com lavratura desta ata, que vai assinada pelos presentes.  
 
8. Assinaturas: conforme assinaturas na lista de presenças; __________________, 

Presidente da Assembleia; _______________, Secretária da Assembleia.  
 
 
 

(local)  __ de _________ de 201_ 

 
 
 
(nome)     (nome) 
Presidente da Assembleia    Secretária da Assembleia 



 
 
 
 

 

CASA ESPIRITA _________ 

ANEXO  I 

RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS FUNDADORES PRESENTES À ASSEMBLEIA GERAL 
DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM ___ DE __________ DE 2013 

 

Nome:     

Identidade/órgão expedidor: 

CPF:     

Endereço: 

Assinatura: 

 

Nome:     

Identidade/órgão expedidor: 

CPF:     

Endereço: 

Assinatura: 

 

Nome:     

Identidade/órgão expedidor: 

CPF:     

Endereço: 

Assinatura: 

 

Nome:     

Identidade/órgão expedidor: 

CPF:     

Endereço: 

Assinatura: 

 
(nome)     (nome) 
Presidente da Assembleia    Secretária da Assembleia 
 

    (FAZER QUANTAS PÁGINAS DESTA LISTA FOREM 
NECESSÁRIAS PARA COLHER TODAS AS ASSINATURAS) 



 
 
 
 

 

CASA ESPIRITA __________ 

 
ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM  

__ DE _____________ DE 2013 

ANEXO  II 

 
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA – BIÊNIO _________ 2013 A __________  2015 

 
(PRECISA ASSINATURA DE TODOS OS ELEITOS; QUALIFICAR AS PESSOAS COMO 
NO EXEMPLO ABAIXO) 
 
 
1. Diretor Presidente:  
 
_______________________________________________________________ 
Nome Completo, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Rua 
_________ n° ____, apto. __, na Cidade de ____, Estado de ____, CEP _______, 
carteira de identidade n° _______, expedida pela SSP/__, CPF/MF n° ____________. 
 
 
2. Diretor Vice-Presidente: 
3. Diretor Secretário: 
4. Diretor Tesoureiro: 
5. Diretor Espiritual 
6. Diretor de Estudos: 
7. Diretor de Mocidade: 
8. Diretor de Evangelização Infantil: 
 
 
 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL – BIÊNIO _________ 2013 A __________  2015 

1.  Conselheiro:  
2.  Conselheiro:  
3.  Conselheiro:  
 
Os Diretores e Conselheiros eleitos declaram, para os fins de direito e sob as penas da lei, 
não estarem impedidos para o exercício dos cargos para os quais foram indicados, não 
terem sido condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
 
(nome)     (nome) 
Presidente da Assembleia    Secretária da Assembleia 



 
 
 
 

 

CASA ESPIRITA _____________ - CE__ 

 
ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM  

__ DE _____________ DE 201_ 

 

ANEXO  III 

 

ESTATUTO SOCIAL 
 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, FINALIDADE E SEDE 

 
 
Artigo 1º- ACasa Espirita ________, fundada em ___ de _____ de 201_, doravante, nestes 
Estatutos, denominada simplesmente CE__, é uma associação civil, de caráter religioso, 
assistencial e filantrópico, sem fins lucrativos, com prazo indeterminado de duração e com 
sede e foro na Rua __________________ nº ____, no Município de _____, Estado de 
_____, CEP _____. O CE__ será um grupo inscrito e/ou integrado à Aliança Espírita 
Evangélica, buscando seu ideal de vivência espírita consubstanciado em um programa de 
trabalho, estudo e fraternização.  
 
Artigo 2º - No desenvolvimento de suas atividades, o CE__ não fará distinção alguma 
quanto a sexo, raça, cor, condição social, credo político ou religioso. 
 
Parágrafo Único -  Ficam proibidas ao CE__, quaisquer atividades ou manifestações de 
caráter político. 
 
Artigo 3º - São suas finalidades: 
 
1. O estudo, a prática e a divulgação, por todos os meios ao seu alcance, do espiritismo 
codificado por Allan Kardec, dentro dos ensinamentos cristãos, na sua mais absoluta pureza 
e integridade;               
 
2.  A prática da caridade espiritual e material, segundo as normas da Doutrina Espírita; 
 
3.  Para o cumprimento do que dispõe o item 1 acima, o CE__ realizará atividades públicas 
ou privadas, internas e externas, planejadas e estabelecidas pela sua Diretoria; 
 
4.  As atividades de assistência social, igualmente planejadas e estabelecidas pelo setor 
competente da Diretoria, serão desenvolvidas através de grupos por ele organizados para 
esse fim sob sua direta supervisão, os quais, oportunamente, poderão se organizar 
civilmente, com estatutos próprios, criando, assim, novas entidades espiritas-sociais, com 
total autonomia para gerir seus próprios interesses. 
 

 

 



 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES 

Artigo 4º - O CE__ se comporá de número ilimitado de associados, de ambos os sexos, 
maiores de 18 (dezoito) anos, no integral uso de seus direitos civis. 
 
Parágrafo Primeiro - Associados Contribuintes: São os associados que colaboram com a 
entidade em bases regulares, contribuindo com mensalidade destinada à manutenção do 
CE__   Os associados contribuintes há doze meses consecutivos poderão votar e ser 
votados para cargos administrativos nos termos deste Estatuto. 
 
Parágrafo Segundo - Ficam mantidos os direitos de votar e ser votados aos Associados 
Fundadores existentes na data da aprovação dos presentes Estatutos Sociais, durante o 
período de doze meses, extinguindo-se esta categoria de associados a partir daquela data, 
quando, então, somente permanecerão os Associados Contribuintes.  
 
Artigo 5º - Caberá à Diretoria do CE__ analisar e decidir as recusas à admissão de 
associados.         
 
Parágrafo Primeiro - Todos os associados contribuirão, regularmente, com a quantia de sua 
livre escolha, a partir de um mínimo estabelecido pela Diretoria, alterando-a sempre que 
desejar ou forem para isso convidados, consoante as necessidades financeiras do CE__. 
 
Parágrafo Segundo - Os associados podem, a qualquer tempo e sempre que o desejarem, 
fazer doações espontâneas, pecuniárias ou em espécies. 
 
Parágrafo Terceiro - A Diretoria, a seu juízo, poderá dispensar qualquer associado do 
pagamento da contribuição regular, por prazo determinado, dependendo das dificuldades 
sócio-financeiras que estiver enfrentando. 
 
Artigo 6º - A Diretoria do CE__ poderá analisar e deliberar sobre casos de exclusão de 
associados do quadro social.  Para tanto, solicitará ao interessado que ofereça suas razões 
por escrito, deliberando no prazo de 15 (quinze) dias da data da comunicação.  Na hipótese 
de exclusão, o associado ficará suspenso dos seus direitos. 
 
Parágrafo Único - Serão igualmente excluídos os associados que faltarem com o pagamento 
de suas mensalidades por mais de 3 (três) meses consecutivos, sem motivos considerados 
justos, podendo, entretanto, serem readmitidos, se assim a Diretoria decidir uma vez 
regularizada a sua situação. 
 
Artigo 7º - Não há, entre os associados do CE__, direitos e obrigações recíprocos, não 
respondendo pelos encargos da entidade.     
 
Artigo 8º - São direitos e deveres dos associados quites e em pleno gozo de seus direitos:   
 
a) Requerer a convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias, nas condições 
estabelecidas nestes Estatutos, Artigo 11, item 2; 
 
b) Participar das Assembleias Gerais, opinando e votando as proposições nelas 
apresentadas e exigir o cumprimento das deliberações então tomadas; 
 
c) Candidatar-se para cargos administrativos. 



 
 
 
 

 

 
Artigo 9º - São direitos dos associados, quites com suas obrigações, participar das 
Assembleias Gerais, opinando sobre as proposições em discussão, com direito a voto e se 
candidatar para cargos administrativos. 
 

 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 10º  São órgãos administrativos do CE__: A Assembleia Geral, a Diretoria e o 
Conselho Fiscal. 
 

ASSEMBLEIA GERAL 

 
Artigo 11º - A Assembleia Geral, órgão da instituição, é a reunião dos associados em 
pleno gozo de seus direitos e cumprimento de seus deveres e procederá como a seguir: 
 
1. Reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, na primeira quinzena de março, para 

tomar conhecimento e opinar a respeito do relatório e atos de administração da Diretoria 
e da prestação anual de contas; para eleger a nova Diretoria e o Conselho Fiscal, 
quando for o caso, bem como para deliberar sobre outros assuntos da Ordem do Dia; 

2.  Poderá ser convocada extraordinariamente; por decisão da Diretoria, sempre que a 
relevância dos assuntos assim o exigir, inclusive para estudos e deliberações acerca dos 
Artigos ns. 26, 27 e 31 destes Estatutos, quando for o caso; a pedido do Conselho Fiscal 
e a requerimento de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos credenciados para tal; 

3. A sua convocação, em ambos os casos acima, deverá ser feita pelo Presidente do 
CE__, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, por meio de edital afixado na sede 
social, em local bem visível a todos os interessados, por circulares entregues 
individualmente a todos os associados ou por outros meios julgados mais convenientes; 

4.  As reuniões das Assembleias em geral se farão, em primeira convocação, com, pelo 
menos 2/3 (dois terços) dos associados, ou, em segunda convocação, meia hora mais 
tarde, com qualquer número de associados presentes, sempre em pleno gozo de seus 
direitos estatutários; 

5. As reuniões das Assembleias serão sempre abertas pelo Presidente do CE__, 
competindo-lhe verificar a presença de associados em número e condições legais, dar 
explicações sobre os motivos que o levaram a convocá-la, para declarar os trabalhos 
abertos na Assembleia em condições de ser instalada. A seguir solicitará a Casa a 
indicação de um associado habilitado, entre os presentes, para dirigir os trabalhos, o qual 
designará um Secretário, igualmente associado e habilitado, para compor a Mesa, auxiliá-
lo na tarefa e com ele assinar a respectiva Ata; 

6. Poderão ser realizadas Assembleias Gerais continuadas, com abertura e encerramento 
em datas diversas, de forma a permitir o voto de associados que compareçam ao CE__ 
nos diversos dias da semana; 

7.  Deverá existir no local uma lista para registro das presenças; 

8.   Não serão permitidos, em nenhuma hipótese, votos por procuração; 

9.  As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos participantes qualificados 
presentes, ou seja, metade e mais um, exceto nas hipóteses em que este Estatuto exigir 
quórum diferenciado; 



 
 
 
 

 

10.  Nos casos das Assembleias Gerais Ordinárias, para renovação dos órgãos 
administrativos, poderá concorrer número ilimitado de chapas, desde que sejam 
completas, respeitando rigorosamente o que dispõe o Artigo 12 e respectivos parágrafos, 
dos presentes Estatutos; 

11.  As Assembleias deverão tratar e deliberar exclusivamente sobre os assuntos constantes 
da Ordem do Dia que motivaram a sua convocação; 

12.  Finda a contagem dos votos, quando for o caso, o que deverá ser da competência da 
Mesa, o seu Presidente proclamará as chapa vencedora (Diretoria e Conselho Fiscal), 
dando imediata posse aos eleitos. 

 

DIRETORIA 

Artigo 12  - A Diretoria será constituída de até 8 membros, sendo um Presidente, um Vice-
Presidente, um Secretário, um Tesoureiro, um Diretor Espiritual, um Diretor de Estudos, um 
Diretor de Mocidade e um Diretor de Evangelização Infantil, sendo facultada a acumulação 
de cargos por um mesmo ocupante. 

  

Parágrafo 1º - O mandato da Diretoria será de 2 (dois) anos, admitindo-se a reeleição de 
seus membros, exceção feita ao seu Presidente, que poderá ser reeleito, nesse cargo, em 
mandato imediatamente seguinte, uma única vez, portanto, alternadamente, dois sim e um 
não. 

 

Parágrafo 2º - A alternação referida no parágrafo anterior, não impede o Presidente cujo 
mandato se finda e quando for o caso, de candidatar-se a diferente cargo de Diretoria.  Os 
integrantes da Diretoria poderão também candidatar-se a cargo diferente daquele que vem 
ocupando.  

 

Parágrafo 3º - Cada um dos Diretores organizará sua própria equipe de trabalho, nomeando 
os colaboradores que escolher, cabendo ao respectivo Diretor, entretanto, a 
responsabilidade integral pelos trabalhos a seu cargo.  

 

Parágrafo 4º - Para os cargos de Diretor de Mocidade e Diretor de Evangelização Infantil 
poderão ser eleitas pessoas que não sejam associadas do CE__, mas que, a critério da 
Diretoria do CE__, estejam integradas no movimento espírita no CE__    

 

Artigo 13º - São atribuições da Diretoria: 

1. Planejar e executar o desenvolvimento das suas finalidades, cumprir os Estatutos, as 
resoluções das Assembleias Gerais e resolver sobre todos os casos em que os Estatutos 
forem omissos; 

2. Deliberar sobre as propostas para admissão de associados, sobre as exclusões, quando 
for o caso; 

3. Elaborar a programação anual, bem como os planos de contas; 



 
 
 
 

 

4. Elaborar e pôr em execução o Regimento Interno do CE__ e os regulamentos que os 
diversos serviços exigirem, podendo alterá-los, revogá-los ou substituí-los, de comum 
acordo com os seus membros, registrando em Ata as decisões tomadas; 

5. Admitir e demitir funcionários remunerados, consoante as necessidades do CE__, 
fixando-lhes os vencimentos; 

6. Reunir-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, a qualquer tempo, 
sempre que necessário, com a presença mínima de metade e mais um de seus 
membros, lavrando-se em livro próprio de Atas as deliberações tomadas, que deverá 
conter as assinaturas de todos os participantes; 

7. As decisões da Diretoria serão tomadas pela maioria simples dos participantes (metade e 
mais um). Na ocorrência de empate, o voto do Presidente terá valor dois, sendo um deles 
de “minerva”; 

8. A ausência de qualquer membro a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, 
de Diretoria, sem motivos considerados justos, implicará na renúncia tácita do cargo; 

9. Na ocorrência do que prevê o item anterior, assim como de falecimento, renúncia 
voluntária, mudança de cidade ou de outro impedimento permanente de qualquer 
membro da Diretoria continuar exercendo normalmente as suas funções, os demais 
diretores, em comum acordo e em reunião extraordinária especialmente convocada para 
esse fim, deverão nomear e dar posse aos substitutos através do remanejamento dos 
cargos, para a composição de um corpo administrativo bem harmonioso, até que o cargo 
seja ocupado por deliberação de Assembleia Geral. 

 
Artigo 14º - Ao Diretor Presidente compete: 

1.  Representar o CE__ ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, em Juízo e fora dele; 

2.  Supervisionar todas as atividades da entidade; 

3.  Assinar toda a correspondência da entidade; 

4.  Convocar as Assembleias Gerais e reuniões de Diretoria, presidindo estas últimas; 

5.  Autorizar os pagamentos e assinar, conjuntamente com o Tesoureiro ou com quem o 
estiver substituindo em sua ausência temporária os respectivos cheques, que terão 
sempre duas assinaturas, bem como outros documentos que envolvam 
responsabilidades financeiras e patrimoniais do CE__, inclusive balanços; 

6.  Apresentar anualmente à Assembleia Geral o relatório de atividades do CE__ e as contas 
da administração, após serem apreciados pelo Conselho Fiscal. 

7.  Nomear, sob sua supervisão, um Gerente de Patrimônio, com competência para resolver 
os aspectos de funcionamento das instalações do CE__, seja quanto a itens de 
manutenção predial ou voltados ao atendimento das pessoas assistidas. 

 
Artigo 15º – Ao Diretor Vice-Presidente compete: 

1. Substituir o Presidente e o Secretário em suas faltas e impedimentos, cabendo-lhe, 
nessas ocasiões, todas as atribuições e responsabilidades do cargo; 

2. Prestar toda a colaboração necessária, de modo que a presidência mantenha em dia as 
suas obrigações; 

3. Organizar, superintender e zelar pelo bom andamento dos trabalhos de assistência social 
desenvolvidos pela entidade; 



 
 
 
 

 

4. Organizar promoções beneficentes, com a finalidade de se obter recursos financeiros 
para a manutenção das atividades assistenciais desenvolvidas pelo CE__; 

5. Em suas faltas e impedimentos temporários, a tarefa do departamento será dividida entre 
os demais membros da Diretoria, com a ajuda de auxiliares voluntários, se necessário. 

 
Artigo 16º - Ao Diretor Secretário compete: 

1. Substituir o Presidente em seus impedimentos temporários, ocupando o cargo 
interina e cumulativamente, na falta do Vice-Presidente; 

2. Substituir o Tesoureiro em seus impedimentos temporários, ocupando o cargo 
interina e cumulativamente; 

3. Secretariar as reuniões da Diretoria, redigindo-lhes as Atas; 
4. Velar pelo exato cumprimento das resoluções da Diretoria; 
5. Redigir a correspondência, os avisos, as circulares, as publicações e similares, 

cuidando do seu encaminhamento; 
6. Manter em ordem a guarda de livros e documentos do CE__, cuidar de toda a 

documentação relacionada com o seu setor e respectivo arquivamento; 
7. Organizar e manter em dia o registro geral dos associados e respectivos dados 

cadastrais, controlar e preparar os recibos relativos às contribuições regulares e 
contribuições espontâneas dos associados; 

8. Organizar e manter em dia arquivo e fichário próprios, das pessoas assistidas pelo CE__ 
em atividades assistenciais, providenciando triagens e encaminhamentos sempre que for 
necessário; 

9. Preparar relatórios e fornecer dados a respeito do CE__ à Aliança Espírita Evangélica. 
 
Artigo 17º - Ao Diretor Tesoureiro compete: 

1. Controlar a arrecadação das contribuições dos associados, da receita de qualquer 
espécie, passar recibo quando necessário e manter em dia a escrituração e 
documentação correspondente; 

2. Depositar em conta bancária os valores recebidos, investindo-os, sempre que disponíveis, 
em estabelecimentos de reconhecido crédito a juízo da Diretoria, podendo a Diretoria 
estabelecer os critérios para a manutenção de um valor não investido para pequenas 
despesas; 

3. Pagar as contas e as despesas autorizadas pelo Presidente, assinando, conjuntamente 
com o mesmo, os respectivos cheques bancários; 

4. Encaminhar ao responsável pela contabilidade, toda a documentação do movimento 
financeiro do CE__, exigindo-lhe a respectiva escrituração correta e em tempo hábil; 

5. Assinar, conjuntamente com o Presidente, o balanço anual e todos os documentos que 
importem em responsabilidades financeiras do CE__; 

6. Apresentar, em reunião de Diretoria, demonstrativo financeiro geral e mensal da 
entidade e estar em condições de fornecer elementos quanto à viabilidade de novos 
gastos porventura pretendidos. 

 
Artigo 18º - Ao Diretor Espiritual compete: 

1. Organizar e coordenar todas as atividades do setor de assistência espiritual e demais 
trabalhos análogos, ficando as deliberações sujeitas à aprovação do Presidente e, 
quando for o caso, também dos demais Diretores; 



 
 
 
 

 

2. Admitir e mantê-los sob sua direta orientação, colaboradores voluntários, dentre os 
associados que possuem sólido conhecimento da matéria, propiciando ao setor sob sua 
responsabilidade condições de desenvolver todas as atividades programadas; 

3. Na sua ausência temporária, a sua tarefa será confiada ao membro da Diretoria que 
melhores condições tiver de desempenhá-la, passando a ocupar o cargo 
temporariamente vago, interina e cumulativamente; 

4. Organizar e manter em dia arquivo e fichário próprios, dos voluntários do CE__, dos 
frequentadores da assistência espiritual e respectivos atendimentos, e dos membros da 
Fraternidade dos Discípulos de Jesus do CE__, providenciando triagens e 
encaminhamentos sempre que for necessário. 

 
Artigo 19º - Ao Diretor de Estudos compete: 

1. Organizar e coordenar todas as atividades do setor de ensino, livraria, biblioteca e demais 
trabalhos análogos, ficando as deliberações sujeitas à aprovação do Presidente e, 
quando for o caso, também dos demais Diretores; 

2. Admitir e mantê-los sob sua direta orientação, colaboradores voluntários, dentre os 
associados que possuem sólido conhecimento da matéria, propiciando ao setor sob sua 
responsabilidade condições de desenvolver todas as atividades programadas; 

3. Na sua ausência temporária, a sua tarefa será confiada ao membro da Diretoria que 
melhores condições tiver de desempenhá-la, passando a ocupar o cargo 
temporariamente vago, interina e cumulativamente. 

 
Artigo 20º - Ao Diretor de Mocidade compete: 

1. Organizar e coordenar todas as atividades do setor de mocidade e demais trabalhos 
análogos, em coordenação com o Diretor Espiritual e o Diretor de Estudos no que for 
aplicável, ficando as deliberações sujeitas à aprovação do Presidente e, quando for o 
caso, também dos demais Diretores; 

2. Admitir e mantê-los sob sua direta orientação, colaboradores voluntários, propiciando ao 
setor sob sua responsabilidade, condições de desenvolver todas as atividades 
programadas; 

3. Na sua ausência temporária, a sua tarefa será confiada ao membro da Diretoria que 
melhores condições tiver de desempenhá-la, passando a ocupar o cargo 
temporariamente vago, interina e cumulativamente. 

 
Artigo 21º - Ao Diretor de Evangelização Infantil compete: 

1. Organizar e coordenar todas as atividades do setor de evangelização infantil, em 
coordenação com o Diretor Espiritual e o Diretor de Estudos no que for aplicável, ficando 
as deliberações sujeitas à aprovação do Presidente e, quando for o caso, também dos 
demais Diretores; 

2. Admitir e mantê-los sob sua direta orientação, colaboradores voluntários, propiciando ao 
setor sob sua responsabilidade, condições de desenvolver todas as atividades 
programadas; 

3. Na sua ausência temporária, a sua tarefa será confiada ao membro da Diretoria que 
melhores condições tiver de desempenhá-la, passando a ocupar o cargo 
temporariamente vago, interina e cumulativamente. 



 
 
 
 

 

 

CONSELHO FISCAL 

Artigo 22º - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros, eleitos e empossados na 
mesma data e pela mesma Assembleia que eleger a Diretoria e procederá como a seguir: 

 

1. O seu mandato será coincidente com o da Diretoria; 
2. É permitida a reeleição de seus membros; 
3.  Caberá ao próprio Conselho a escolha de seu Presidente e de quem o substituirá no 

cargo, dentre os demais membros, em suas eventuais faltas e impedimentos; 

4.  Na ocorrência de vacância, os membros remanescentes, em reunião extraordinária, 
especialmente convocada, escolherão e empossarão o substituto, que deverá ser um 
associado qualificado; 

5.  A fim de cumprir suas finalidades, o Conselho se reunirá, ordinariamente, a cada (três) 
meses e, extraordinariamente, sempre que julgar necessário, lançando, em livro próprio 
de Atas, as deliberações tomadas; 

6.   O Conselho Fiscal poderá solicitar ao Presidente do CE__ a convocação de Assembleia 
Geral Extraordinária, quando tal medida for julgada indispensável; 

7.  É sua função fiscalizar o setor financeiro da instituição, inclusive o patrimonial, sempre 
que assim o desejar, mediante solicitação de exibição de livros e documentos que julgar 
necessários para tal fim; 

8.  Examinar e opinar sobre o balanço financeiro anual, da entidade, antes de ser 
encaminhado à Assembleia Geral Ordinária. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA 

Artigo 23º - O patrimônio do CE__ será constituído de bens móveis e utensílios, imóveis, 
máquinas e equipamentos, veículos e semoventes, por bens de qualquer natureza que 
venha a adquirir, receber por doação ou legado. 
 
Parágrafo 1º - O patrimônio, em regra, será inalienável e não sujeito a ônus. 

Parágrafo 2º - Nos atos intervivos e nas disposições de última vontade que transmitam bens 
ao CE__, sejam de que natureza forem, inclusive pecuniárias, serão rigorosamente 
observadas as condições a que ficarem sujeitos. 

 
Artigo 24º - A receita do CE__, que se destina exclusivamente ao atendimento das 
finalidades especificadas no Artigo 3º destes Estatutos, constitui-se de contribuições 
regulares dos associados, donativos em dinheiro ou espécie, renda das aplicações 
financeiras, auxílios e subvenções oficiais e particulares de qualquer tipo, renda proveniente 
de promoções beneficentes, aluguéis e quaisquer outras auferidas sempre com o mesmo 
objetivo. 

 



 
 
 
 

 

Parágrafo Único - Os auxílios e subvenções recebidos dos poderes públicos serão 
totalmente aplicados em assistência social e sempre de acordo com a Lei. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 25º - Os cargos de Diretoria e do Conselho Fiscal são exercidos de forma 
inteiramente gratuita, sendo vedada a distribuição, por qualquer forma ou pretexto, direta ou 
indiretamente, de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou 
associados. 

 
Artigo 26º - Os bens imóveis que o CE__ venha a possuir, só poderão ser permutados, 
gravados em hipoteca, anticrese ou alienação mediante autorização expressa da 
Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para tal fim. 

 
Artigo 27º - O CE__ só poderá ser dissolvido por decisão de, pelo menos, 2/3 (dois terços) 
dos associados qualificados e participantes da Assembleia Geral Extraordinária que, com 
exclusividade para essa finalidade, deverá ser convocada e quando se reconhecer a 
impossibilidade do prosseguimento de suas atividades. 

 
Artigo 28º - Extinta a entidade e saldados os seus compromissos, o remanescente de seus 
bens serão destinados a outro grupo integrado da Aliança Espírita Evangélica ou, por 
deliberação de associados, a outra instituição municipal, estadual ou federal, de fins 
idênticos ou semelhante aos do CE__ 

 
Artigo 29º - Todas as Atas das Assembleias Gerais e reuniões em que haja eleição ou 
substituição de membros da Diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser registradas em 
cartório especializado, para os efeitos legais. 

 
Artigo 30º - Todos os casos omissos nestes Estatutos deverão ser resolvidos pela Diretoria 
e figurar da competente Ata ou constar do Regimento Interno da entidade. 

 
Artigo 31º - Os presentes Estatutos poderão, em qualquer tempo, ser reformados no todo ou 
em parte, por sugestão da Diretoria aprovada pelo voto concorde de dois terços dos 
associados qualificados participantes da Assembleia Geral Extraordinária convocada para 
esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos 
associados, ou com pelo menos de um terço nas convocações seguintes. 

Artigo 32º - Estes Estatutos entrarão em vigor a partir da data de seu registro no competente 
cartório de registro civil de pessoas jurídicas. 

 

  São Paulo, ___ de ________ de 20__ 

____________________________ 
(nome) 

Presidente 
 



 
 
 
 

 

 
_____________________________ 

(nome) 
Secretária 



 
 
 
 

 

C - Assembleia Geral Ordinária  
CASA ESPIRITA _____________ - CE__ 

 (endereço completo, inclusive CEP) 
(Nº  CNPJ ) 

 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 

__ DE ______ DE 201__ 
 
Aos _____  dias do mês de _____ de 201__, às __:00 horas, no [ nome da Casa Espírita], 
na Rua ________ nº ____, na Cidade de _______, CEP _____, reuniram-se em Assembleia 
Geral Ordinária os associados contribuintes do [ nome da Casa Espírita ], convocados que 
foram por editais afixados no endereço da sede, na forma do artigo ___ dos Estatutos 
Sociais, para a discussão e aprovação das seguintes matérias: “ a) Aprovação das contas 
da Diretoria e das demonstrações financeiras do exercício findo em dezembro de 201__, 
devidamente examinadas pelo Conselho Fiscal; b) Eleição da Diretoria e do Conselho 
Fiscal, com mandato até ___ de _____ 201__; c)  Assuntos Gerais“.O Sr. ____________, 
Diretor Presidente coordenou a realização dos trabalhos, tendo convidado a mim, 
_________ para secretariá-lo. A Assembleia Geral foi realizada de forma continuada do dia 
___ de _____ de 201__ ao dia ___ de _____ de 201_, na forma do artigo 11 dos Estatutos 
Sociais. (*) A Assembleia continuada é interessante quando queremos ter a participação dos trabalhadores de diversos dias da semana.  
Esta possibilidade tem que estar expressamente prevista nos Estatutos Sociais; caso contrário, a Assembleia se realiza em uma só data.  
Constituem partes integrantes da presente Ata o Edital de Convocação (Anexo I) e a Lista 
de Presença dos Associados à Assembleia (Anexo II). A Sra. Secretaria conferiu a lista de 
presença de associados e constatou haver o quórum de ___ presentes.  A votação foi 
realizada com a utilização de cédulas de votação, depositadas em urna que permaneceu à 
disposição dos mantenedores para a votação. Para a abertura da urna e conferência de 
votos foram convidados os Srs. _______, _______ e ________. A apuração registrou __ 
votos favoráveis.Desta forma, tendo havido quórum para a aprovação de todas as matérias 
constantes do Edital, foram eleitos os membros da Diretoria da Sociedade e do Conselho 
Fiscal, cujos nomes acham-se relacionados no Anexo III à presente Ata, com mandato para 
o período de _____ a ______. Os Diretores e Conselheiros Fiscais ora eleitos são 
empossados em seus cargos nesta data. Foram aprovadas as contas da Diretoria e as 
demonstrações financeiras do exercício findo em dezembro de 201__, acompanhadas do 
respectivo Parecer do Conselho Fiscal. Passando ao último item da pauta, Assuntos Gerais, 
nada mais houve a tratar, sendo lavrada a presente ata, para fins de registro junto ao 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de 
______. 
 

(local e data) 
 

__________________________________________ 
(nome do Presidente) 

Presidente 
 

___________________________________________ 
(nome do Secretário) 

Secretário 



 
 
 
 

 

C - Termo de Voluntariado 
 
 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIADO 
 
De acordo com a Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, as atividades voluntárias, 
desempenhadas por mim junto a ________ [nome da Casa Espírita], CNPJ nº __________, 
são atividades não remuneradas, com finalidades religiosas, administrativas e/ou 
assistenciais, não gerando vínculo empregatício, nem funcional, ou quaisquer outras 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins.  
 
Estando em total acordo com os termos acima e com a legislação que rege o voluntariado, 
aceito atuar como Voluntário em qualquer área acima citada, nos termos do presente Termo 
de Adesão. 
 
Meus dados cadastrais são os seguintes: 
 
Nome Completo do Voluntário:  ___________________________________________ 

Endereço:   ____________________________________________ 

Identidade n°:   ___________________________________________ 

Telefone:    ___________________________________________ 

Atividades voluntárias exercidas junto à Casa Espírita: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

(Local e data) 

________________________________________ 

Assinatura do Voluntário 

 


