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ESTATUTO SOCIAL DO INSTITUTO DE APOIO À FACULDADE 
INTERNACIONAL DE TEOLOGIA REFORMADA 

 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVOS DA E NTIDADE 

Art. 1º. O Instituto de Apoio à Faculdade Internacional de Teo logia 
Reformada , também denominado pela nomenclatura-fantasia “Instituto de 
Apoio à FITRef”, é uma associação civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, isenta de qualquer vinculação político-partidária, fundado em 00 
de setembro de 2020, com duração por tempo indeterminado, com sede  e  
foro  no  município de Maricá, estado do Rio de Janeiro, à rua Palmier 
Ribeiro Cabral, quadra 15, lote 45, bairro Araçatiba, CEP:  . 
 
§ Único. Para efetivar seus objetivos e finalidades, o Instituto de Apoio à 
FITRef poderá estender sua área de atuação e iniciativas a quaisquer 
localidades do território nacional. 
 
Art. 2º. O Instituto de Apoio à FITRef tem por finalidade desenvolver ações e 
empreendimentos, próprios ou em parceria, nas áreas educacional, social, 
cultural, beneficente e missionária sempre alinhados e convergentes com a 
FITRef – Faculdade Internacional de Teologia Reformada, que é a 
designação em língua portuguesa da IRTC - International Reformed 
Theological College, de Bristol, Virginia, Estados Unidos da América. Em 
expressão detalhada, são objetivos do Instituto de Apoio à FITRef: 
 

I. Desenvolver e ou patrocinar eventos, ou aliar-se a eventos de 
terceiros, sempre em convergência com os seus próprios objetivos, tais 
como atividades religiosas, educacionais, culturais, sociais, seminários, 
palestras, conferências, projetos missionários, como plataforma de 
promoção da redenção espiritual e social do ser humano, da 
sustentabilidade do meio ambiente e da melhoria da perspectiva de 
vida, em todas as dimensões da natureza humana, e da existência dos 
beneficiários, estes sem restrição de cor, credo, sexo, raça ou 
condição; enfim, quaisquer cidadãos em situação de carência cultural, 
espiritual, social e humanitária; 
II. Prestar assessoria e apoio a pessoas, grupos e instituições não-
governamentais, conforme deliberações de sua diretoria e referendum 
de seu Conselho de Administração, quando sob convergência com os 
objetivos do instituto; 
III. Facilitar acesso a literaturas e a mídias eletrônicas de caráter 
instrutivo, visando seu avanço intelectual e espiritual; 

 
Art. 3º. No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto de Apoio à FITRef 
observará os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da racionalidade, da economicidade e da eficiência e não fará 
qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião. 
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§ 1º. O Instituto de Apoio à FITRef jamais distribuirá, entre os seus 
associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais 
excedentes operacionais, dividendos, bonificações, participações, parcelas 
ou resultados líquidos ou brutos do seu patrimônio, auferidos mediante o 
exercício de suas atividades. 
§ 2º. Qualquer resultado líquido financeiro, apurado contabilmente ao fim de 
um exercício social, será sempre revertido em favor das próprias atividades 
do instituto. 
§ 3º. Para consecução dos seus objetivos o Instituto de Apoio à FITRef 
poderá contratar pessoas para desempenho de funções remuneradas, 
inclusive dentre seus associados, sob a baliza dos valores de mercado no 
seu município, exigindo-se a aplicabilidade de toda a legislação vigente para 
o exercício dessas funções remuneradas, sem prejuízo de utilizar oferta de 
serviços voluntários sem relação de emprego, mediante termo expresso de 
adesão. 
§ 4º. Quaisquer atividades, empreendimentos e contratações do Instituto de 
Apoio à FITRef estarão, sempre, sujeitos às disponibilidades orçamentárias e 
financeiras, cumulativamente. 

 
Art. 4º. O Instituto de Apoio à FITRef reger-se-á por este Estatuto, e terá um 
Regimento Interno contendo os procedimentos práticos e aspectos do seu 
dia a dia, podendo estabelecer nele princípios, regras de procedimento, 
deveres e obrigações para seus membros e dirigentes. O Regimento Interno 
será elaborado, alterado e aprovado pelo Conselho de Administração e, por 
ser documento interno de regência, não será levado a registro. 
 
§ Único. O exercício social coincidirá com o ano civil e, no final de cada 
exercício, será levantado pela Diretoria o Balanço Geral para apuração dos 
resultados do Instituto de Apoio à FITRef, o qual deverá ser auditado pelo 
Conselho Fiscal e, em última instância, aprovado pelo Conselho de 
Administração, dando-se ciência à Assembleia. 

 
Art. 5º. A fim de cumprir suas finalidades, o Instituto de Apoio à FITRef 
organizará tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem 
necessárias, as quais se regerão pelas disposições estatutárias e 
regimentais, bem como pelas diretrizes que a Assembleia Geral determinar. 

CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS, DAS CATEGORIAS E DOS CRITÉRIOS DE 
ADMISSÃO E EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS 

 
Seção I – CATEGORIAS DE ASSOCIADOS 

Art. 6º. O Instituto de Apoio à FITRef é constituído de um número ilimitado de 
associados, divididos nas seguintes categorias: 

 
I. Associado Fundador. São as pessoas físicas e jurídicas que 
promoveram a fundação do Instituto de Apoio à FITRef e que 
participaram de seus atos constitutivos, com seus nomes constantes da 
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Ata de Constituição, os quais terão direito a voz e voto em todas as 
assembleias, e dentre os quais serão eleitos os membros dos órgãos 
de gestão da entidade. 
II. Associado Efetivo. São pessoas físicas e/ou jurídicas que se 
declarem, formalmente, de acordo com os princípios de existência do 
Instituto de Apoio à FITRef, que se agreguem ao instituto após a sua 
organização, e que contribuam para a manutenção da entidade, de 
forma regular, nos termos do Regimento Interno, os quais terão direito 
a voz e voto em todas as assembleias, e dentre os quais serão eleitos 
os membros dos órgãos de gestão da entidade. 
III. Associado Contribuinte. São pessoas físicas e/ou jurídicas que se 
declarem, formalmente, de acordo com os princípios de existência do 
Instituto de Apoio à FITRef, que contribuam, com regularidade, nos 
parâmetros previstos neste estatuto e definidos no Regimento Interno, 
os quais terão direito a voz, mas não a voto, nas assembleias; 
tampouco terão possibilidade de participação nos órgãos de gestão da 
entidade. 

 

Seção II – ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

Art. 7º. A admissão dos Associados Efetivos e dos Contribuintes será 
efetuada por ato de ofício pela Diretoria, com aprovação do Conselho de 
Administração. 
 
§ 1º. Todos os associados participarão, na forma prevista pelos órgãos 
competentes do Instituto de Apoio à FITRef, das atividades, cabendo a eles 
cooperar para a consecução dos fins sociais e pagar as contribuições 
fixadas pelo Conselho de Administração. O valor, a forma de pagamento e 
demais condições da contribuição serão estabelecidos anualmente pelo 
Conselho de Administração, valendo para o ano seguinte, exceto a primeira 
contribuição, que será definida na Assembleia Geral de constituição do 
Instituto de Apoio à FITRef. 
§ 2º. O Conselho de Administração poderá isentar qualquer associado do 
pagamento de sua contribuição, temporariamente e por prazo não superior a 
dois anos consecutivos, sob condições previstas no Regimento Interno. 
Inadimplência superior a um ano implicará no desligamento do associado do 
instituto. 
§ 3º. São votantes somente os associados fundadores e os efetivos, na 
condição de um voto para cada um, devendo as pessoas jurídicas ser 
representadas por um preposto previamente credenciado, nos termos a 
serem estabelecidos pelo Regimento Interno. 
 

Seção III – EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS 

Art. 8º. Perder-se-á a qualidade de associado do Instituto de Apoio à FITRef: 

 
I. por vontade do próprio associado, o qual poderá, a qualquer tempo, 
requerer à Diretoria a sua exclusão, de modo expresso e com efeito 
imediato; 
II. por exclusão do associado, em havendo justa causa assim reconhecida 
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em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, decidida 
em Assembleia Geral convocada para tal fim, conforme critérios 
disciplinares previstos no Regimento Interno; 
III. por exclusão, em razão de motivos administrativos, conforme critérios 
disciplinares previstos no Regimento Interno, após relatório e proposta 
fundamentada do Conselho de Administração, ou a requerimento de, pelo 
menos, um terço dos associados, mediante decisão da Assembleia Geral 
convocada para tal fim; 
IV.  por falecimento de associado pessoa física, ou por extinção do 
associado pessoa jurídica. 

 
Seção IV - DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Art. 9º. São direitos de todos os associados do Instituto de Apoio à FITRef: 
I - participar ou usufruir dos eventos, ações e iniciativas promovidas pelo 
instituto; 
II - receber, previamente, as comunicações quanto às atividades e 
eventos programados; 
II - participar das assembleias, sendo que a pessoa jurídica será 
representada por preposto, representação esta formalizada antes do início 
da assembleia; 
IV - fazer-se representar, se desejar, por procurador quando 
impossibilitado de comparecer a uma assembleia, desde que este 
também seja associado, e esteja em situação regular para com o 
instituto, além de cumprir a formalização da representação antes do início 
da assembleia; 
V - expressar-se, com liberdade, mas de modo ético e respeitoso, quanto 
a quaisquer matérias de interesse da entidade. 

 
§ 1º. O associado que infringir normas estatutárias ou praticar ato prejudicial 
ao Instituto de Apoio à FITRef estará sujeito às penas disciplinares de 
advertência verbal, advertência expressa ou de exclusão, sob denúncia do 
Conselho de Administração e impostas pela Assembleia Geral. 
§ 2º. Qualquer associado poderá levar ao conhecimento da Diretoria denúncia 
ou queixa, por escrito, de infração na aplicação das normas estabelecidas 
neste Estatuto, quando envolver questão de ordem relevante ou de fatos que 
entender serem passíveis de disciplina a outro associado. A partir do 
recebimento da denúncia ou queixa, a diretoria terá o prazo máximo de 30 
(trinta) dias para diligenciar, no sentido de apurar e/ou esclarecer os fatos e, 
havendo procedência, elaborar imediatamente relatório ao Conselho de 
Administração, seguindo-se o processamento. 
§ 3º. Ao associado sob processo de disciplina será assegurada a ampla 
defesa e o contraditório, com oportunidade de ciência do objeto do processo, 
por citação com antecedência mínima de 15 (dias) dias de prazo para 
defesa. Na sua defesa, o associado sob processo de disciplina poderá ser 
representado por procurador, formalmente constituído, obedecidos os prazos 
aqui previstos. 
§ 4º. Ao findar o processo de apuração, as penas serão aplicadas pela 
Assembleia Geral, sendo vedada a aplicação de mais de uma pena para o 
mesmo fato. 
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Art. 10 - São deveres dos Associados do Instituto de Apoio à FITRef: 

I. cumprir as disposições estatutárias e regimentais, respeitar as 
deliberações dos seus órgãos, cumprir os compromissos assumidos em 
sua admissão, próprios da categoria a que pertencer; 
II. manter conduta ética que preserve e promova bom conceito do 
instituto, em todas as esferas; 
III. participar ativamente da dinâmica funcional da entidade, aceitando 
e cumprindo as incumbências que, sob sua anuência pessoal, lhe 
forem designadas; 
IV. comparecer às Assembleias Gerais, quando convocadas, ou 
justificar sua ausência, quando necessária; 
V. participar dos eventos, ações e iniciativas promovidas pelo 
instituto; 
VI. não falar em nome do instituto, salvo se expressamente autorizado 
pela Diretoria, pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia 
Geral; 
VII. contribuir para a manutenção de custeio das atividades do 
instituto. 

 
§ 1º. As contribuições financeiras dos associados terão suas premissas 
estipuladas em Assembleia Geral e a estipulação dos valores, e a atualização 
deles, serão efetuados anualmente pela Diretoria, com aprovação do 
Conselho de Administração. 
§ 2º. Serão isentos de contribuição os associados que, eventual e 
comprovadamente, não dispuserem de renda mensal, enquanto perdurar a 
eles esta situação, limitando-se a isenção a 12 (doze) meses. Para tanto, 
deverão atender aos critérios estabelecidos em regimento interno. 

 
Art. 11. Nenhum associado, independentemente da categoria a que 
pertencer, responderá, nem subsidiária nem solidariamente, pelas 
obrigações do Instituto de Apoio à FITRef.  
 

 

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Art.12. São órgãos do Instituto de Apoio à FITRef: 

I. Assembleia Geral; 
II. Conselho de Administração; 
III. Conselho Fiscal; 
IV. Diretoria. 

 
SEÇÃO I - DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 13. A Assembleia Geral, órgão soberano do Instituto de Apoio à FITRef, 
constituir-se-á dos Associados Fundadores e dos Associados Efetivos que 
estejam em pleno gozo de seus direitos estatutários, sendo facultada a 
participação dos Associados Contribuintes. 
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§ 1º. Para fins de quórum nas Assembleias Gerais serão considerados 
apenas os associados votantes, em gozo de seus direitos. 
§ 2º. Uma vez que o Instituto de Apoio à FITRef acolherá adesão de 
associados em todo o território nacional, qualquer assembleia poderá ser  
realizada de modo virtual, com a utilização de meios tecnológicos, desde que 
esses meios garantam, em patamares mínimos e auditáveis, segurança, 
confiabilidade e transparência, com espaço democrático a todos os 
associados habilitados à participação. 
 
Art. 14. Compete à Assembleia Geral, órgão soberano do Instituto de Apoio à 
FITRef: 

I. aprovar reforma do Estatuto, ouvido o Conselho de Administração; 
II. deliberar sobre a fusão, transformação e dissolução do instituto; 
III. eleger os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 

Diretoria; 
IV. destituir os administradores; 
V. onerar, permutar, gravar de ônus ou alienar bens patrimoniais do 

instituto; 
VI. aprovar o relatório de atividades e as contas da Diretoria; 
VII. aprovar o orçamento anual e as propostas de despesas 

extraordinárias; 
VIII. apreciar, em última instância, recursos contra atos e decisões dos 

órgãos de administração do instituto e atos disciplinares de associados; 
 

Art. 15. A Assembleia Geral se realizará, ordinariamente (AGO), uma vez 
por ano, para: 

I. aprovar diretrizes para o plano de trabalho anual do Instituto de Apoio à 
FITRef, submetido pelo Conselho de Administração; 
II. apreciar o relatório anual do Conselho de Administração; 

III. tomar conhecimento das contas e do balanço, aprovados pelo 
Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, nesta ordem; 
IV. eleger membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, 
quando necessário; 
V. propor ações, iniciativas e/ou elementos para o plano de trabalho e a 
agenda; 
VI.  eleger sua Diretoria e/ou preencher eventuais vacâncias; 
VII.  ouvir e apreciar o relatório das atividades da Diretoria; 
VIII. discutir e/ou aprovar contas específicas requisitadas à Diretoria, 
que tenham sido ou não aprovadas pelo Conselho Fiscal; 
IX. apreciar e aprovar o orçamento anual do Instituto de Apoio à 

FITRef; 
X. demitir, admitir ou substituir associados ausentes ou faltosos com 
deveres. 

 
§ Único. Os assuntos da AGO serão decididos por maioria simples, assim 
entendida pela maioria numérica dos votos em assembleia. 

 
Art. 16. A  Assembleia Geral se realizará, extraordinariamente (AGE), 
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sempre que convocada, para: 
I. reformar o Estatuto; 
II. decidir sobre a transformação e/ou extinção do Instituto de Apoio à 

FITRef; 
III. decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 

bens patrimoniais; 
IV. destituir os membros do Conselho de Administração, do Conselho 

Fiscal e da Diretoria; 
V. apreciar, em última instância, recursos contra atos e decisões dos 

órgãos de administração do instituto e atos disciplinares de associados; 
VI. conceder o título de Associado Honorário, por proposta da Diretoria; 
VII. deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse do instituto, desde que 

o assunto esteja mencionado no edital de convocação. 
 
Art. 17. As Assembleias Gerais, ordinária ou extraordinária, serão 
convocadas pelo Conselho de Administração ou a requerimento de 1/3 dos 
associados votantes, quites com as obrigações sociais. 

 

Art. 18. A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital 
mediante envio eletrônico (e-mail), disponibilidade na página eletrônica, 
cartas enviadas aos associados ou por qualquer outro meio eficiente, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 
§ 1º. A Assembleia Geral se instalará em primeira convocação com a maioria 
dos associados votantes em gozo de seus direitos; não havendo quórum na 
primeira convocação, em segunda convocação, meia hora depois, com 
número mínimo de 1/3 (um terço) do rol de associados votantes. 
§ 2º. Os assuntos dos incisos “I” a “V”, do artigo 14, bem como incisos I a IV 
do artigo 16, serão decididos por maioria absoluta de associados, entendida 
como maioria numérica do rol de associados votantes; os demais assuntos, 
por maioria simples do quórum legalmente verificado em assembleia. 

 
Art. 19. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração, que escolherá, dentre os associados presentes, um 
secretário responsável pelo expediente e pela redação da ata da 
assembleia. Na ausência do presidente do Conselho de Administração, será 
presidida pelo vice-presidente; na ausência do presidente e do vice, pelo 
secretário do conselho. 

 
Art. 20. O Instituto de Apoio à FITRef adotará práticas de gestão 
administrativa necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma 
individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da 
participação nos processos decisórios. 

 

SEÇÃO II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 21. O Conselho de Administração será composto por 03 (três) membros, 
e igual número de suplentes. 
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§ 1º. O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 05 
(cinco) anos, podendo ser reeleitos, obedecidos os seguintes critérios: 

I. as eleições serão realizadas com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, em relação ao fim dos mandatos; 
II. o Edital de Convocação das eleições obedecerá ao prazo mínimo de 
30 (trinta) dias antes da Assembleia Geral; 
III. para coordenar o processo de eleição, o Presidente designará uma 
Comissão Eleitoral e Apuradora, para proceder os encaminhamentos 
necessários, composta de três associados votantes, não candidatos. 

§ 2º. Em caso de ausência injustificada por duas reuniões do Conselho, de 
mudança geográfica, de impedimento ou de vacância dos membros titulares 
do Conselho de Administração, Assembleia Geral elegerá um membro para 
concluir o mandato daquele cujo cargo vagou, observado o disposto no 
caput deste artigo. 
§ 3º. Os membros do Conselho de Administração permanecem no exercício 
de seus cargos até a posse dos respectivos sucessores. 

 
Art. 22. São atribuições do Conselho de Administração: 

I. definir e atualizar as normas da política geral do Instituto de Apoio 
à FITRef, atuando no sentido de orientar, subsidiar e aconselhar na sua 
implementação; 
II. Acompanhar estreitamente o andamento das atividades do 
instituto, para garantia de suas observâncias ao Estatuto e às normas 
baixadas pela Assembleia; 
III. elaborar, aprovar e/ou emendar o Regimento Interno da entidade; 
IV. elaborar o projeto orçamentário anual e o plano de trabalho do 
instituto; 
V. difundir os ideais da entidade e colaborar efetivamente para a 
obtenção de recursos que permitam realizar os objetivos do instituto; 

VI. convocar as Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias; 
VII. submeter ao Conselho Fiscal e, subsequentemente, com o parecer 
deste, à Assembleia Geral Ordinária, o relatório de prestação de contas 
e o balanço do último exercício financeiro encerrado; 
VIII. examinar e supervisionar todos os atos da Diretoria; 
IX. aprovar propostas e atos da Diretoria. 

 
Art. 23. Para cumprir suas atribuições o Conselho de Administração reunir-
se-á ordinariamente duas vezes ao ano, presencialmente na sede do 
Instituto de Apoio à FITRef, virtualmente em sala de videoconferência ou em 
local a todos antecipadamente informado, ou extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo presidente. 
 
§ 1º. As deliberações do Conselho de Administração serão aprovadas 
sempre com maioria simples de seus membros; porém, a aprovação das 
deliberações nunca poderá contar com menos de 03 (três) votos do 
Conselho. 
§ 2º. Em caso de empate no número de votos, o voto do presidente será 
considerado para desempate, salvo se ele próprio for interessado ou 
proponente, situação em que ele se absterá de votar. 
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§ 3º. Os membros do Conselho de Administração não receberão 
remuneração de espécie alguma pelas atividades inerentes ao seu mandato, 
seja a que título for. Farão jus, porém, ao reembolso de despesas por 
atividades em nome do Instituto de Apoio à FITRef. 

 
Art. 24. São atribuições do Presidente do Conselho de Administração: 
 

I. convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração; 
II. convocar e presidir as Assembleias Gerais; 
III. representar o Instituto de Apoio à FITRef ativa e passivamente, em 
juízo ou fora dele, em suas relações com terceiros, e constituir 
advogados e mandatários; 
IV. representar a entidade em escrituras de compra, venda, doação, 
permuta ou gravame de imóveis, da ou para o instituto, sob autorização 
do Conselho de Administração, a partir de deliberações da assembleia, 
quando for o caso; faculta-se ao presidente outorgar, por instrumento 
público, poderes de representação para estes atos; 
V. providenciar o cumprimento das resoluções e disposições 
estatutárias da competência específica do Conselho de Administração. 

 
Art. 25. Compete ao Vice-Presidente substituir, com plenos poderes, o 
Presidente, em seus impedimentos e ausências, ou, quando por ele 
solicitado. 

 

SEÇÃO III - DO CONSELHO FISCAL 
 
Art. 26. O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) conselheiros titulares 
e igual número de suplentes, e será eleito pela Assembleia Geral, 
simultaneamente com o Conselho de Administração, tendo mandato de 
duração igual ao deste. 
 
§ 1º. A eleição de membros para o Conselho Fiscal será restrita aos 
associados votantes, em dia e regulares no tocante aos seus deveres para 
com a entidade, podendo ocorrer reeleição a qualquer. 

§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal se reunirão ao menos uma vez por 
ano e, a qualquer tempo, desde que convocados pelo Conselho de 
Administração, ou por seu próprio presidente. 

 
Art. 27. Havendo vacância no Conselho Fiscal, um suplente assumirá até 
findar o mandato. Na hipótese de não haver suplente que assuma o exercício do 
complemento do mandato, o Conselho de Administração nomeará um 
conselheiro para o completar. 

 
Art. 28. Compete ao Conselho Fiscal: 
 

I. fiscalizar os atos de natureza econômico-financeira dos 
administradores e diretores e verificar o cumprimento dos seus deveres 
legais e estatutários; 
II. dar parecer, ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral, 
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sobre o balanço e sobre os relatórios de prestação de contas e de 
desempenho financeiro; 
III. examinar os livros de escrituração do instituto; 
IV. requisitar aos órgãos de administração, a qualquer tempo, 
documentação comprobatória das operações econômico- financeiras 
realizadas pela entidade, com o intuito de zelar pela correção, pela 
transparência e pela probidade; 
V. acompanhar o eventual trabalho de auditores externos 
independentes; 
VI. denunciar aos órgãos da administração e, se estes não tomarem 
providências necessárias para a proteção dos interesses da entidade, 
submeter à Assembleia Geral, os erros que porventura se descobrirem, 
recomendando providências úteis ao instituto, com a celeridade 
necessária; 
VII. convocar, extraordinariamente, a Assembleia Geral, por decisão 
unânime dos membros do Conselho, quando se mostrar necessária a 
medida prevista no inciso anterior; 
VIII. exercer suas atribuições durante eventual liquidação, tendo em 
vista as disposições especiais que a regulam; 

 
§ 1º. A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por omissão no 
cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro 
dissidente que fizer consignar sua divergência em ata da reunião do órgão e 
a comunicar ao Conselho de Administração. 
§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal não receberão remuneração de 
espécie alguma pelas atividades inerentes ao seu mandato, sejam a que 
título for; farão jus, porém, ao reembolso de despesas por atividades em 
nome do Instituto de Apoio à FITRef. 
§ 3º. Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos 
administradores no exercício de suas funções e estão sujeitos a responder 
pelos danos resultantes de eventual prevaricação no cumprimento de seus 
deveres e de atos praticados. 

 
SEÇÃO IV - DA DIRETORIA 

Art. 29. O Instituto de Apoio à FITRef será administrado por uma Diretoria, 
composta dos seguintes cargos: 

 

I. Diretor-Executivo; 
II. Diretor-Secretário; 
III. Diretor-Financeiro. 
 

§ 1º. Cada membro da Diretoria será eleito pela Assembleia Geral, com 
mandato quinquenal, podendo ocorrer recondução. 
§ 2º. A Diretoria prestará, trimestralmente, contas da movimentação 
financeira e do acervo documental ao Conselho Fiscal, e apresentará 
relatório trimestral das atividades ao Conselho de Administração. 
§ 3º. Os membro da Diretoria não receberão remuneração de espécie 
alguma pelas atividades inerentes ao seu mandato, sejam a que título for; 
farão jus, porém, ao reembolso de despesas por atividades em nome do 
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instituto. 
 
Art. 30. Compete ao Diretor-Executivo: 
 

I. presidir as ações de competência da diretoria; 
II. representar o Instituto de Apoio à FITRef junto aos órgãos e 
entidades com que ele se relacione; 
III. implementar as diretrizes definidas pelo Conselho de 
Administração, agindo em conformidade com sua orientação; 
IV. elaborar, anualmente, o programa de trabalho e submetê-lo ao 
Conselho de Administração; 
V. levar ao Conselho de Administração dados necessários ao projeto 
orçamentário; 
VI. dirigir as atividades da instituição e praticar os atos de gestão, 
inclusive contratar e movimentar o pessoal necessário ao bom 
desempenho das atividades técnicas e administrativas, podendo, para 
tanto, assinar em nome do Instituto de Apoio à FITRef a respectiva 
documentação necessária, de acordo com a legislação em vigor; 
VII. estabelecer diretrizes sobre as atividades do pessoal da 
instituição, indicando as bases de sua remuneração, para aprovação 
do Conselho de Administração; 
VIII. captar recursos adequados ao planejamento organizacional e 
assegurar que os recursos sejam gerenciados com eficiência; 
IX. apresentar ao Conselho de Administração o Relatório de 
Atividades;  
X. encaminhar ao Conselho Fiscal, a documentação necessária à 
fiscalização econômico-financeira; 
XI. gerir pessoal, convênios e contratos e movimentação financeira; 
XII. manter em dia e em ordem a escrituração fiscal e contábil; 
XIII. garantir que jamais os bens patrimoniais permanentes do instituto 
sejam comprometidos em custeio de despesas correntes; 
XIV. zelar pelos interesses e pela integridade legal e ética do instituto. 

 
Art. 31. Compete ao Diretor-Secretário: 

 
I. auxiliar o diretor-executivo nos atos de gestão da diretoria; 
II. responsabilizar-se pelas atas e expedientes da diretoria, inclusive 

editais, portarias, memorandos e comunicados; 
III. administrar e manter a guarda dos livros, arquivos e acervo 

documental da instituição, podendo terceirizar a guarda de livros 
fiscais e contábeis a uma empresa contratada; 

IV. substituir o diretor-executivo, quando necessário. 
 

Art. 32. Compete ao Diretor-Financeiro: 
 

I. auxiliar o diretor-executivo nos atos de gestão da diretoria; 
II. responsabilizar-se pelas atividades financeiras da rotina: 

pagamentos, recebimentos, fluxo de caixa, e todo o acervo 
patrimonial; 

III. assistir à gestão ordinária dos negócios do Instituto de Apoio à 
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FITRef; 
IV. substituir o diretor-executivo, quando necessário; 
V. assinar, juntamente com o diretor-executivo, inclusive pela via 
eletrônica, se for o caso, todos os documentos e atos de movimentação 
financeira. 

 

CAPÍTULO IV. DO PATRIMÔNIO 

 
Art. 33. O patrimônio do Instituto de Apoio à FITRef será constituído pela 
dotação inicial dos associados e pelos bens móveis e imóveis que venham a 
ser acrescentados por meio de taxas, doações, aquisições, legados, pela 
aplicação de receitas e por quaisquer outras fontes lícitas. 
 
§ único. Não será feita distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou 
de sua renda, a título de lucro ou participação no resultado, por qualquer 
forma, aos seus associados. 

 
Art. 34. A alienação, arrendamento, oneração ou gravame de bens imóveis do 
Instituto de Apoio à FITRef, a qualquer título, poderão ser realizados somente 
mediante autorização expressa da Assembleia Geral, por maioria absoluta, 
nos termos do parágrafo 2º do artigo 18 deste estatuto.  
 
Art. 35. Constituem fontes de receita para manutenção e desenvolvimento dos 
objetivos institucionais: 

I. contribuições, periódicas ou eventuais, dos associados; 
II. doações, legados, rendas patrimoniais, subvenções, taxas e 

dotações; 
III. arrecadação regular de suas atividades e serviços oferecidos à 

comunidade; 
IV. outras receitas lícitas e amparadas por lei. 
 

CAPÍTULO V. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 36. Se tornar-se impossível a continuação de suas atividades o Instituto 
de Apoio à FITRef será dissolvido por decisão da Assembleia Geral, em 
reunião extraordinária, especialmente convocada para esse fim, destinando-
se os bens remanescentes à Igreja Reformada Presbiteriana, inscrita no 
CNPJ sob o nº 18.834.528/0001-21. 
 
Art. 37. O presente Estatuto poderá ser reformado, nos termos do parágrafo 
2º do artigo 18 deste estatuto, a qualquer tempo, por decisão da maioria 
absoluta dos associados em Assembleia Geral especialmente convocada para 
esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em cartório. 
 
Art. 38. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração e 
referendados pela Assembleia Geral. 


