CARITAS BRASILEIRA
SECREÌARIADO NACIONAL

ESTATUTO DA CARITAS BRASILEIRA

PREÂMBULO
ì) Estatulo registradono CaÍtório d€ Registro Civil dasPessoasJurídicas Rio de Janeiro/Rj,
sob o n" 15.611,Livro ",A' no 7, em 05/08/1966,Reformaregistradano Canóriodo 2'
Offcio,em BÍâsílìâ/DF,sob o no 537,do l.iwo A-02 êm l8/11/1981,LivÍô de Registíode
Pessoas
Juridicas.
2) Reconhecida
de UtilidadePúblicaFederalpeloDecretono61.155,de 14108/1967.
3) Registrada
no ConselhoNacionalde ServiçoSociâl,do Ministérioda Educâçãoe CuìtuÍâ
no43.306/66.
em22ll2l1966
DeloProcesso
4) EntidadedeFinsFilantrópicos,
conformedecisãono processo
n' 223.178173,
em22103119'14,
do ConsclhoNacionalde ServiçoSocial,do MinistériodaEducaçãoe CultuÍa.
5) Inscritano MinìstériodaFazenda,
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CAPÍTULO1
DA DENOMINAÇÃOE FTNALTDADES
Aú. 1" A CáritasBrasileira(CB), organismoda Conferência
Nacionaldos Bisposdo Rrasil
(CNBB) e com estarelacionada
nos teÍnos desÌeEstatuto,é uma associação
civil de
privado,
direito
de duraçãoindeterminada,
de âmbitonacional,de caráterbeneficente
e
filantÍópico, de fins não econômicos,fundada em 12/11/1956e Íegistradaem
05/08/1966,
comsedee foro emBrasília,DistritoFederal.

Art, 2' A CB tem Dorobietivos:
L promovere artìcularaçõesde assistênciasocial, cultural. educaçãode base e
promoçãoda solidariedade
a familiase pessoas
empobÍecidas,
em especialcrìanças,
jovens, idosos,pessoas
adolescentes,
em situaçãode rua e outrosqueseencontrem
em situações
de risco,nasâreasnrral e urbana,paraquevigorema justiçasocial,a
fraternidadehumanae a caridadecristã,
IL atuaÍ na prêvenção,no socorÌo imedìatoe na reabilitaçãode grupos socrarse
comunidades
em situações
naturale social;
de emergência

u. realizar ações solidárias dê g€Íação de trabalho e renda e de prcservação do ìneio
amDÌeme,

Ìv. investigar, estudar, alalisar e

desenvolver estratégiasde c o m b a t e à m i s & i a e à

pobreza;
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forrnzr e capacitaragentespam a açãosociale o exercicioda cidadania;

VI. defender e promover os direitos fundamentais inercntes à pessoahumana;
VIL elaborare publicallivros,revistas,boletins,periódicose subsidiosde interesse
da
entìdade,
VllL assessorar
e dar assistência
técdca e extensãorural a agricultoresfamiliares,
pequenosagricultores, assentadosde reforma agráda, extradüstas, pescadoíes,
povos indígenas,remanescentes
de quilombose demaispovos e comunidades
tradicionais.
Parágrafo Único: A CB prestará serviços gratuitos, em caráter permanente,sem
qualquerdiscriminação
denacionalidade,
raça,cor,gênero,credoreligiosoou politico.
i
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DOS MEMBROS
Art.3" São Membros da CB, em número ilimitado, as CáÍitas Diocesanasou entidades
congêneÍesde âmbito diocesanoque coÍespondam às finalidadesda Cáritas, teúam
ju.idica própria,requeiramsuafiliação e como tais sejamaceitaspela
personalidade
Assembléia
Geralda CB, coma préviaconcordância
do Bispodiocesano.
Art. 4' Sãodireitosdosmembros:
L paÍticipar dasatividadesorganizadasou desenvolvidaspelaCB;
IL participardasassembléias
geraise regionais,assimcomodosdemaisórgãosda CB,
na formâ do Estatutoe do RegimentoÌntemo;
IIL votaÍ e ser votadopam os caÍgoseletivosda CB, por meio de seusrespecrivos
diretoresou legítimosÍepresentantes,
fV. utilizar-sedosserviçose usufruirdosbeneficios
pelaCB
concedidos
Art. 5" Sãodeveres
dosMembros.
I

participardasatividades
organizadas
pelaCB,
ou desenvolvidas

II

paÍicipardasassembléias
geraise regionais,assimcomodosdemaisórgãosda CB,
na forma do Estatutoe do RegimentoIntemo;

III. contribuirparaa consecução
dasfinalidades
da CB;
ÌV. cumprir e fazer cumprir âs disposiçõesestatutárìas,
as noÍnas regimentaise
regulamentares,
assim como as deteaminações
baixadaspelos div€rsosórgãos
direrivosda CB'
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V. levaÍ ao conhecimentoda CB, por meio de seus órgãos executivos,fatos que
comprcmetam
ou possamvir a çomprometer
de suamissâo,o seu
o desempenho
bomnomeou o seupatÍinlôn;o,
\l[.

comunicarà administração
da CB, em seusdiversosníveis, as mudançasda
diretoria.de endereços
e outrasocoÍênciassignificativas,
assimcomoprestarlhes
todasasinformacões
solicitadas:

VII. pagarascontribuiçõesque lhes couberem,
VIII. rcpresentar,no âmbito de suaatuação,os inteÍessesda CB;
IX.

vincularseusplanose prcgriúnas
àslinlÌasde açãoe diretrizesda CB;

X. asseguraruÍÌa €quipe mírima que possadesenvolvera ação Cáritas,dando
identidade
à mesma.
Parágrafo 1": Nas instânciasde deliberaçãoda CB, os Membrosdeverãofazer-se
representrrpor seudiretor ou legítimo representante.
Parágrafo2": É asseguÍado
aosMembrosqueestãoem dia com suasobrigações,
assim
definidas no RegimentoInterno, paÍticipaÍ da Assemblóia€'eFald+€B-eorniireito-a---_-_,
, l: rri, :: i:r, .i! l.i.ri!:rr:ur:dir: I
voz e voto,sendovedadoo voto por p.ocuração.
.
.t.r
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CAPiTULO3
DA ORGANIZAÇAO f, ADMINISTRAÇAO
Art.6" SãoOryãosda CB:
I. a Assembléia
Geral;
IÌ. a Diretoria;
lÌ1. o Conselho
Fiscal:
IV o ConseÌho
Consultivo:
V. o SecÍetadado
Nacional.
S4ão I - Da ÁssembléiaGeral
Aú,7'

A AssembléiaGeml se compõedos membrosda Diretoriae de um representante
de
cadaentidadeMembro,tendo como atribuições,de acordocom esteEstatuto:
a) definir,avaliare revisaraslinhasgeraisde açãoe aspdoridâdes
dâ CB;
b) elegere destituiros membrosda Diretoriae do Conselho
Fiscal,
c) discutire aprovaros relatóriosde atividadese os balancetes
geraisapresentados
DelaDiretoria:
d) aprovara dissolução
da CB;
e) fazer reformasestatulárìas,que não alterema natur€zac fiíalidades da entidade.
f) referendara criaçãoe supressãode Regionais,
g) aprovara filiaçãoe a desfiliação
de membrosapresentados
pelaDireroria.
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$ l": Os membrosdo ConselhoFiscal e os membrosdo SeüetaÍiadoNacionale
Regionaisparticiparão
daAssembléia
Geral,comvoz e semvoto.
secretariados
ordinadamente
de dois em dois anos, por
$ 2": A AssembléiaGeral realizar-se-á
convocaçãodo Presidente,e extmordinadamentequandoconvocadapela Diretoria ou
por um quintodosmembrosda Assembléia.
S 2": O Regimento Ìntemo definirá os procedimentos relativos à realização da
Assembléia
Geral.
Art. 8" A Assembléia
Geralreunir-se-á.
em primeiraconvocaçào,
coma presença
de doisterços
presentes,
de seusrnembrosou, em segundaconvocação,
umahoradepois,
no minimo,
um terço de seusmembrcs,e suasdeliberaçõesserãoválidas quandoaprovadaspela
maioÍiaabsolutadoslegitimamente
votantes.
ParágrafoÚnico: Paraas deliberações
a que serefercmà alínea"b" do artigo7oserá
exigidoo voto concordede doisteÍçospresentes
à assembléia,
especialmente
convocada
para este finl não pôdendoelâ deliberâr,em primeiracônvôcação,sem a maioria
absoÌúadosassociados,
ou com menosdeum terçonasconvocaçôes
seguintes.
SeçiiaII - Da Dirctoia
Art.9'

A Diretoriada CB se compõedo Presidente,
do Vice-Presidente,
do SecÍetárioe do
Tesoureiro, para um mandato de 4 (qsatÍo) anos, gqlry1_{49__r_!1ìg
única reeleição
naDiretoria
sucessiva
I :{ itr, ,1"ì"ã. ;;;il;-ì

o cargode hesidenre.
assume
esratu"iü iït:"d,ÉqêììSj
S l': Vagando
U;Y],qHì; :

Presidente,
atéa próximaAssembléia.

--l-..-:1-_'"_-_-.

$ 2': Ocorrendovacânciado cargo de Vice-Presidente,de Secretárioe de Tesoureiro
duranteo decuÍsodo mandato,far-se-ánovaeìeiçâonâ primeiraAssembléia
Geralque
acontecerapós a vacância,cabendoaos membrosrestantesda Diretoria,ouüdo o
ConselhoConsultivo,designarum responsável
interinoparaa função.
S 3or O mandatoda Diretoriaterá inicìo em primeiro de janeiro do ano seguinteà
eÌeicão.
Art. 10 Competeà Diretoria:
a) estabelecer
a políticade açãoda CB de acordocom as diretrizesda Assembléia
Geral;
b) subÌÌ,reter
a cadaAssembléia
Geralo planode atividades,
os relatóriosde atividades
e osbalanços
dosdoisúltimosexercicios;
c) aprovaro RegimentoIntemo,
d) nomeare destituiro DiretorExecutivoNacional,ouvidoo ConselhoConsultivoe a
CNBB,
e) nomeaÍe destituiÍ os SeoetáriosRegionais.ouvido o Diretor Ëxecutivo Nâcionâl,
os Membrose o Bispode referência
da Cáritasna respectiva
região;
Í) criar e suprimirRegionais,ad referendumda AssembléiaGeral,
./
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apresentaÌpropostade alteraçãodo Estatutoà AssembléiaGeml;
n, decidirsobreospedidosde inclusãoe exclusão
de seusMenbros,
r ì aceitar doaçõesou legados,desdeque não estejamgravementeoneÍadosde

obrigações
ou condições;
.t) fixar o valor dasconÍibuiçõesfinanceiÍasdosMemb.os;
paradeliberação
K'
apr€sentaÌ
da Assembléia
Gerala propostade dissolução
da CB;
D Íesolveros casosomissose duvidososdo Estatutoe do Regimento,
m) apresentarpara a dehberaçãoda AssembléiaGeral a Ììliação e deslìliaçãode
membrcs.
PâÍágrafo Unicoi Dos atosda Diretoria caberárecursoà AssembléiaGeral
Art. 1l Competeao Presidente:
a) coÍÌvocare presidirasAssembléias
Gerais,na formado Estatutoe do Regimento;
b) coavocare presidirasreuniõ€sdaDiÍetoria,
judiciale extÍajudicialmente,
c) repÍesentar
a CB ativa,passiva,
juntamente
d) movimentar,
com o Tesoueiro, as contas bancáriâs da CB e
para estefim,
substabelecer
praticartodos os atosde interesseda CB que não côntraÍiemo Estatuto;
delegaÍ,por meio de mandado,as arribuiçõesque entenderconvenientes,podendo
facultar aos mandataÍios substabelecer,parcial pu-lotaltlt-q4!ç,-_e_s--!g_deres
------*--'ì
.;.']:.
conferidos.
le
Feir
; ju.idrrï
.
l: ".".

Art. 12 o Vice-Presidente
substitui
o Presidente

-:é""i::ú;aü+*.:AúÌ'&;j'ii,ïïlË

,

j

vacânciado cargo,atendidoo dispostono"::':
$ t'do artigo9F-------------------------.-___--_-__,

Art, 13 Competeao Seuetário:
a) seffetaÌiaÍ asreuniõesda Diretoria e da AssembléiaGeral;
b) mantersob suaresponsabilidade
os liwos e documentosda CB,
c) substituiro Vice-Presidenteem suaausênciaou impedimentotempoÍário,
Al1. 14 Competeao Tesoureiro;

a) ter sobsuarcsponsabilidade
os valorese bensda CB, comotambémos documentos
fi nanceirose contábeis,
b) recebere efetuarpagamentos;
c) apresentarà DiÌetoÍia, tÍimesftalmente,o balancetefinanceiro e, anualmente,o
balançogerale o orçamentodo exercíciosegüinte,
d) substituiro Secretárioem suaausênciaou impedimentotemporário.
Art. 15 A CB organizará,por sua Diretoria, onde e quandoconüer, Regionaisda CB,
determìnando
suasatribuições.
$ 1': Os Regionais são órgãos executivosda CB em nível regional e se regem pelo
mesmoEstatutoSocial.
geridapor um SeüetaÍiadoRegional,cujo
teÍào suaadministração
S 2": Os Regìonais
secretárioexecutivo, o SecretárioRegional, é nomeadopela Diretori4 na forma da
alineaedo art l(}, compoderespaÍatal explicitosno termode nomeação.
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SeçãoIII - Do ConselhoFiscal
Art. 16 O ConselhoFiscalé compostode três membrosefetivose três suplenteseleitospela
AssembléiaGe.al, dentre os diretorcsdas entidadesmembros,ou seus legítimos
pâra um mandâtode 04 (quairo) anos, permitindo-seuma única
aepÍeseítântes,
reeìeição
sucessìva.
Art. 17 Competeao Conselho
Fìscal:
a) fiscalizara aplicação
dosrecursosorçamentádos;
b) dar pareceranualsobreos relatóriosfinanceirose contábeis,balançose inventários;
c) examinara propostaorçamentárìae manifestar-sea respeito;
d) opinarsobreasoperaçõespatrimoniaisrealizadas.
SeçãoIV- Do CohselhoConsultivo
Art. 18 O ConselhoConsultivo, compostopelos membrosda Dirctoria, do Diretor Executivo
Nacional e dos SecretáriosRegionais,reunir-se-áordinariamenteduasvezesao ano,ou
extaordinariamente, sempre que convocado pelo Presidenteou requerido por dois
terçosdosSecretiírios
Regionais.
-,1
:i. r: ì:.,, 1:::È.?rs;iìliìi:l:

:
r, ''r'.'Ì,i'r:::i,r r'ì:i.ìir.1i{Ìil
Art. 19 Sãoalribuições
do ConselhoConsultivo:
l.,i'
a) acompanhar
asliúas geraisde açãoe programas
da CBéúnivg{hac1o1g1;
b) lonaìecera inregÍaçào
e a unidadedasaçõesda CB:
c) opinar sobreo recoúecimento ou supressãode Regionais;
quantoà escolhado Diretor ExecutivoNacionale dos
d) apresentarsugestões
Regionais.
Seçretários
Seção V- Do Secretaiado Nacional
Aú.20 O Secretariado
Nacionalé geridopor um Diretor ExecutivoNacionalnomeadopela
Diretoria,na formado artigo l0'alínea d, com poderespaÌatal explicitosno termode
nomeação.
Aú. 21 Competeao SecretariadoNacional:
a) executarasdeliberaçõesda AssembléiaGeral e as determinações
da Diretoria;
b) realizara administraçãooÍdinária da CB,
c) articulaÍe assessorar
osRegionais
€ entidades
Membros.

CAPÍTULO 4
DAS RELACóESINSTITUCIONAIS
jurídica própria, goza de autonomiapeÍante a sua
^t1.22 A CB, tendo personalidade
iÍÌstituidora, a CNBB, tendo esta sobÍe a CB aquelespoderes dados pelo Direiro
Canônico, pelos Estatutos e Regimento da CNBB e por este Estatuto.
'

-/,;
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Art.23 Parateremvalidadejurídicae cânônicâ,a Pr€sidência
da CNBB,deve:
a) homologara diretoriaeleitapelaAssembléia
Geral;
b) aprovarmudançase reformasdo F-stâtutodâ CB, respeitãdoo ârtigo 7ôletra e;
c) referendar
a decisãode dissolvera CB, bem comoa destinação
dosb€nsdcsta,em
casode dissolução,
respeitando
os afiigos30 e 3l desteEstatuto.
^rt.24 A CNBB nãorespondede formaalguma,nem sequersubsidiariamente,
por obrigaçòes
e compromissos,
de qualquerespécie,
da CB, nemest4 pelosda CNBB.
Art. 25 A CB é membroda CáÍitasIntemadonalise se aÌticuìaà solidaiedadeinlemacional
atravésdela-semcomDrometersuaautonomiainstitucional.
Lra.26 A CB orientarásuapolítica de âção semprede acordo com as DiretÍizes da CNBB e a
Doutrina Socialda Igreja
Ãrt.21 A CNBB se fará presente
na Assembléia
Geralda CB atravésdo Bispopresideíte da
Cornissãopara a Caridade,a Justiçac Paz ou seulegitimorepresentante,
com direito
a voz e semdircito a voto.

CAPÍTULO 5
DO PATRJVô\rO E DTSSOLUÇÃO
Art, 28 Para a manutençãoe realizaçãode suasfinalidades,a CB poderácontaÍ, dentreoutms,
comasseguintes
fontesderecursos:
Ì. donalivos, legadose doaçõesde pessoasfisicas ou jurídicas, nacionaisou
internacionais;
IL Íecursosdeco.rentes
de contratos
e convênios
e prestação
de serviços;
III recuÍsos
assistenciaìs
ou filantrópicas:
IV. recursos
obtidasnasatividades
educacionais
e complementarcs:
V. aÌLr<ílios
e subvenções
dospoderespúblicosmunicipal,estadual,
distritale federal;
Vl. receitasou rcndasde seusbense servicos:
VII- bensmóveise imóveisprópriose dasinstituiçòes
mantidasquepossuamou venham
a possur, crìa-rou incorporar,
VIII contribuições
de suasassociadas,
cooperadores
e doadores;
lX. eventuais
recursos
financeiros,
inclusiveos decoÍentesde aplicações
financeiras
Parágrafo único: Entre os serviços que a CB poderá prestar para obter recursos
previstasno incisoIII desteârtigo,estáa re-alização
de eventos,incluindoos serviços
necessários
a hospedagem,
alimentação,
transportee locaçãode eqúpamentose de
espaços
fisicos.
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AÍt. 29 ConstituemDatíimônioda CBI
legados,rendasde seusbens,serviços,subvenções
a) doações,
e auxílios;
que
possui
imóveis,
móveis,
b) bens
semoventes,
titulose valores
ou venhaa possuir.
e doaçõesÍec€bidasnasfinalidadesa que estejam
S 1': A CB aplicaráas subvenções
vincuÌadas.
$ 2'! A CB não coústituipatrimôniode individuo ou de Sociedadesem caráter
beneficente
de assistêncìâ
social
Art. 30 A CB somentepoderáser dissolvidaquandonão mais houvercondiçõesde cumprir
suashnalidadese por propostada Diretoriaaprovadapor doisterçosdosmembrosda
CB, em Assembléia Gem| especialmenteconvocada para este fim, respeitandoo
dispostono anigo23, alinea"c" desteEstatuto.
A r t . 3 l Em caso de dìssoluçãoda CB, seu patrimônìoliquido será destìnadoa entidad€s
quetenhama mesmafinalidadee estejamregistradas
congênercs,
no Conselho
Nacional
de Assistência
Social,de acordôcom a designação
da Assembléia
Geral,respeitando
o
"c"
23,
artigo alínea desteEstatuto.

CAPiTULOó

r ;.! Ì:'. iE i(e!" ,i,. ;'tÈ:4i: J'.lri,i!t:i:
.: -ìjr .:.:,,1,,,::ì
ii,t-i ,Ìi.i,fjjÊ;dl

Art,32 A particularização
e complementação
dos dispositivosdo presenteEstatutosãofeitas
por um Regimento Interno, cujas normas não podem contrariar nem revogaÍ algo
delerminado
nesteEstatuto.
Aú.33 A CB publica.á,anualmente,no DirárioOficial da União, ou jomal de grande
circulação,o balançodo exeicício ânterior, com a íespectivademonst.açãode rêceitae
despesa.
Art.34 A CB não rcsponde por nenhuma forma, nem sequer subsidiariamentqpor
compromissos
e obrigações
dasentidadesMembros,nem estaspeloscomprcmissos
e
obrìgações
da CB.
Art.35 A CB apÌicará integralmentesuas rendas, seus recursose eventual resultado
opeÉcionaÌ,
na manutenção
de seusobjetivosinstitucìonais
no territórionacional.
Art. 36 A CB nãoremunerará,por qualquerform4 os cargosda Diretoria e do ConselhoFiscal,
em razãodascompetências,
funçõesou atiúdadesque thes sejamatÍibuídaspor este
Estatuto,nem distribuirá lucros, bonificações,vantagelÌsou dividendos,sob qualquer
lítulo, aos titularcs dos ditos cargos,a mamenedores,
a instituidores,a sócios,a
membrosda Assembltiia
Geral.ou a quemquerquese.ja.
Perágrafo íInico: A ocupaçãode cargo na DiÍetoria ou no ConselhoFiscal é
incompativel
com o exercíciosimultâneo
de filnçãoremunerada
na CB
Art.37 As entidades-membros
que em suasatividadesnão mais cofespondamà natueza e
objctivosda CáÍitasBrasileirapoderãoserexcluídas,
por decisãodaAssembléia
Geral.
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Art.38 Os dispositivos do p.esenteEstatuto só poderãoser alteradospela AssembléiaGeral,
para isso convocada,medianteaprovaçãode dois terços dos presentescom direito a
voto, obedecidoo disposto no Art. 7', alínea e. As eventuaisalteraçõessubstanciais
deverãoseÍ homologadaspelo ConselhoPeÍmaíenteda CNBB.
Art.39 O presenteEstatuto ab-rogandoo anterior, revoga as disposiçõesem contrário, bem
como,umavez d€vidamenteaprovadoe registrado,entraráimediatamenteem vigor.
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