
 

ESTATUTO- ASSOCIAÇÃO CASA VIVA DOWN 

 

CAPÍTULO I 

 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

 

 

 

Art.1o – O Associação Casa Viva Down também designado pela sigla Associação Casa Viva 

Down, fundada em dezessete de março de 2018, entidade jurídica de direito privado, que terá 

duração por tempo indeterminado, com finalidade cultural, educativa, esportiva, de lazer, saúde, 

inclusiva informativa e assistencial, sem fins lucrativos, sede no Município de Belo Horizonte no 

Estado de Minas Gerais, na rua Bernardino de Sena Figueiredo nº472, CEP: 31170-210-Cidade 

Nova e foro em Belo Horizonte MG. 

 

 

Art.2o- A Associação tem por finalidades: 

 

1) Promover a assistência social; 

2) Promover a segurança alimentar e nutricional; 

3) Promover o voluntariado; 

4) Promover o desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

5) Promover, incentivar e desenvolver uma postura cultural-social por meio do Esporte, da 

Educação e das Artes, dos Programas Ecológicos-Ambientais, orientados para a Paz e para os 

movimentos de Integração Cultural; 

6) Promover atividades educacionais, culturais e artísticas de resgate e incentivo aos valores 

educacionais do povo; 

7) Desenvolver cursos profissionalizantes, envolvendo atividades educacionais, culturais e 

artísticas, no empenho de facilitar a formação de profissionais da educação, das artes 

populares, artes plásticas, música, teatro, cinema e demais produtos educacionais e culturais; 

8) Desenvolver atividades relativas a Educação, Ensino, Capacitação, Pesquisa, Consultoria, 

Extensão, Projetos, além de Biblioteca, Brinquedoteca, Videoteca e Centros Virtuais; 



 

9) Desenvolver projetos e programas de incentivo à Inclusão de Pessoas com Síndrome de 

Down no mercado de trabalho, capacitando, promovendo parcerias para encaminhamento para 

empresas que devem respeitar a Lei de Cotas e Lei Brasileira de Inclusão; 

10) Desenvolver projetos sobre a Inclusão Escolar, promovendo campanhas educativas e 

informativas nas escolas; 

11) Criar, manter restaurar ambientes e locais para estabelecimento e desenvolvimento de 

atividades educacionais, esportivas e de lazer, culturais, artísticas e ecológicas; 

12) Prestar assistência e orientação científica, nas áreas de educação, cultura, artes, ecologia, 

promoção social e esporte e lazer, saúde e jurídica a instituições ou profissionais de diversas 

áreas; 

13) Promover, incentivar e apoiar ações e políticas voltadas para a valorização, capacitação, 

assistência, e trabalho protegido a pessoa com Síndrome de Down, especialmente Síndrome de 

Down carente de recursos; 

14) Ministrar aulas, cursos, orientação psicológica, social e jurídica, criar e manter oficinas 

pedagógicas voltadas para a criança e adolescente, idoso  

15) Promover a segurança médico-assistencial, alimentar e nutricional a pessoa com Síndrome 

de Down, 

16) Promover e incentivar pesquisas, conferências, estudos, cursos, seminários e atividades 

correlatas para a discussão dos problemas que afetam a pessoa com Síndrome de Down e. 

como resolvê-los; 

17) Promover movimentos educacionais e culturais como exposições, festivais, espetáculos, 

happenings, show, passeios, viagens, feiras, mostras e atividades congêneres; 

18) Promover, incentivar e desenvolver atividades de promoção social para o Síndrome de 

Down, sem nenhuma discriminação; 

19) Atuar na inter-relação com comunidades locais, circundantes, governo e entidades 

particulares, para divulgação e interação social; 

20) Promover e desenvolver a aptidão e a demanda de práticas esportivas e de lazer de 

pessoas com deficiência; 

21) Promover o bem-estar da criança e do adolescente incentivando a autonomia da pessoa 

com Síndrome de Down  

22) Elaborar programas e projetos culturais, educacionais e de saúde; 



 

23) Estimular e desenvolver programas e projetos que incentivem políticas públicas e privadas 

com responsabilidade social sobre a inclusão de pessoas com Deficiência nas escolas regulares 

24) Desenvolver cursos na área relacionados a Síndrome de Down para escolas, empresas ou 

grupos que tenham interesses congêneres; 

25) Desenvolver a produção e divulgação de recursos tecnológicos inéditos, tais como: 

brinquedos, jogos, revistas, CDs, Vídeos, livros, textos, jornais, planejamento, fotografias, 

gráficos, material didático e outros recursos abrangentes; 

26) Realizar contratos e convênios com organizações públicas e privadas para a execução de 

suas atividades; 

27) Contratar, subcontratar, conveniar, subconveniar, intervir e gerenciar contratos em 

convênios para a execução de seus objetivos; 

28) Intermediar, apoiar, estimular e amparar organizações e grupos para a execução de seus 

objetivos; 

29) Firmar termos de parceria com o governo federal, estadual e municipal para a consecução 

de seus objetivos, respeitada a legislação vigente, especialmente no que diz respeito à 

prestação de contas de recursos e bens de origem pública, conforme determina o parágrafo 

único do artigo 70 da Constituição Federal, e artigo 73 e seguintes da Constituição do Estado de 

Minas Gerais; 

30) Captar recursos junto à sociedade civil para aplicação em programas vinculados aos seus 

objetivos; através de incentivos fiscais municipais, estaduais e federais. 

31) Captar Recursos através de Venda de produtos criados pela instituição, para 

sustentabilidade da instituição, sendo autorizada a utilização das vendas através de  e-

commerce.  

32) Captar recursos junto a organismos no exterior, órgãos multilaterais e afins, para aplicação 

em programas vinculados aos seus objetivos; 

33) Captar recursos junto aos órgãos e instâncias de governo para aplicação em programas 

vinculados aos seus objetivos; 

34) Promover a Inclusão Social de Pessoas com Síndrome de Down, através de eventos que 

trazem visibilidade para a causa de pessoa com Deficiência; 

35) Representar seus associados judicial e extrajudicialmente, em quaisquer órgãos e entidades 

públicas ou privadas. 



 

36) Promover o acolhimento dos recém-nascidos com Síndrome de Down e seus familiares 

37) Promover Palestras de Cunho Informativo sobre direitos, educação, saúde, para pessoas 

com Síndrome de Down e familiares. 

38) Realizar debates sobre a Síndrome de Down com familiares e profissionais especialistas nas 

áreas de educação, saúde, lazer, assistência social, jurídica. 

  

Art.3o – No desenvolvimento de suas atividades, a Associação não fará qualquer discriminação 

de raça, cor, sexo ou religião. 

 

Art.4o – A Associação poderá ter um Regimento Interno, que aprovado pela Assembléia Geral, 

disciplinará o seu funcionamento. 

 

Art.5o – A fim de cumprir suas finalidades, a Associação poderá organizar-se em tantas 

unidades de prestação de serviços, núcleos da Associação Casa VIVA DOWN em todo país, 

quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelo Regimento Interno. 

 

Art. 6 °- Parágrafo Único – Para consecução de seus objetivos, A Associação Casa VIVA 

DOWN poderá associar-se, estabelecer intercâmbios, firmar contratos e convênios com outras 

entidades públicas e privadas. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS 

 

Art.7o – A Associação é constituída por número ilimitado de associados, que serão admitidos, a 

juízo da diretoria, dentre pessoas idôneas. 

 

Art. 8º. Haverá as seguintes categorias de associados: 

 

1) – Terá as seguintes categorias de associados: 

 



 

a) Associados Fundadores: aqueles que assinarem a ata de constituição da entidade e 

que contribuem financeiramente para manutenção da mesma.  

 

b) Associados Beneméritos: aqueles a quem a Assembleia Geral conferir tal distinção, em 

virtude dos relevantes serviços prestados a entidade ou população local.  

 

c) Associados Participantes - pessoas físicas ou jurídicas que se filiem à associação após 

sua constituição e regularização e que venham a contribuir de modo relevante para o 

desenvolvimento e a realização dos fins da entidade, de forma continua. 

 

 

Art. 9º - Os Associados não respondem pelas obrigações sociais da associação.  

 

Art. 10º - A admissão de associados se dará independente de classe social, nacionalidade, 

sexo, raça, cor e crença religiosa, devendo o interessado preencher ficha de inscrição, 

submetendo a mesma à aprovação da Diretoria Executiva, junto com os seguintes documentos: 

 

a) Carteira de Identidade e, no caso de menor de dezoito anos, autorização dos pais ou 

responsáveis. 

b) Declaração em que informa estar de acordo com o presente Estatuto. 

c) Ter idoneidade moral e reputação ilibada. 

d) Em caso de associado contribuinte, assumir o compromisso de honrar pontualmente 

com as contribuições associativas. 

 

Art.11º - É direito do associado desligar-se da entidade, protocolando junto à secretaria da 

Associação seu pedido de desligamento, que terá vigência imediata. 

 

Art. 12º - O associado poderá ser excluído, se ocorrerem as seguintes situações:  

 

a) Grave violação do estatuto.  

b) Difamação da Associação, seus associados ou objetos sociais. 



 

c) Exercício de atividades que contrariem as finalidades da Associação ou as decisões das 

Assembleias. 

d) Desvio dos bons costumes, conduta duvidosa, atos ilícitos ou imorais. 

e) Falta de pagamento de três parcelas consecutivas das contribuições associativas (no 

caso de associado contribuinte); 

 

Parágrafo único - O associado excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido mediante 

quitação do débito. 

 

Art. 13º - A perda da qualidade de associado será determinada pela Diretoria Executiva, 

cabendo recurso à Assembleia Geral. 

 

Art. 14o – São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais: 

 

I – Votar e ser votado para os cargos eletivos; 

II – Tomar parte nas assembleias gerais. 

Parágrafo único. Os associados beneméritos e honorários não terão direito a voto e nem 

poderão ser votados. 

 

 

Art. 15o – São deveres dos associados: 

 

I – Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

II – Acatar as determinações da Diretoria. 

Parágrafo único. Havendo justa causa, o associado poderá ser demitido ou excluído da 

Associação por decisão da diretoria, após o exercício do direito de defesa. Da decisão caberá 

recurso à assembléia geral. 

 

Art. 16o – Os associados da entidade não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas 

obrigações e encargos sociais da instituição. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 17o – A Associação será administrada por: 

I – Assembléia Geral; 

II – Diretoria; e 

III – Conselho Fiscal. 

 

Art. 18o – A Assembléia Geral, órgão soberano da instituição, constituir-se-á dos associados em 

pleno gozo de seus direitos estatutários. 

 

Art. 19o – Compete à Assembléia Geral: 

I – Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal; 

II – Destituir os administradores; 

III – Apreciar recursos contra decisões da diretoria; 

IV – Decidir sobre reformas do Estatuto; 

V – Conceder o título de associado benemérito e honorário por proposta da diretoria; 

VI – Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais; 

VII –Decidir sobre a extinção da entidade; 

VIII – Aprovar as contas; 

IX – Aprovar o regimento interno. 

 

Art. 20o – A Assembleia Geral realizar-se-á, ordinariamente, uma vez por ano para: 

I – Apreciar o relatório anual da Diretoria; 

II – Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal. 

 

Art. 21o – A Assembleia Geral realizar-se-á, extraordinariamente, quando convocada: 

I – Pelo presidente da Diretoria; 

II – Pela Diretoria; 



 

III – pelo Conselho Fiscal; 

IV – Por requerimento de 1/5 dos associados quites com as obrigações sociais. 

 

Art. 22o – A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da 

Instituição, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 10(Dez) 

dias. 

Parágrafo único – Qualquer Assembléia instalar-se-á em primeira convocação com a maioria 

dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, não exigindo a lei quorum 

especial. 

 

Art. 23o – A Diretoria será constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, Secretário(a), e 

Tesoureiro (a). 

 

Parágrafo Único – O mandato da diretoria será de 4 anos, permitida a reeleição indefinidamente. 

 

Art. 24o – Compete à Diretoria: 

I – Elaborar e executar programa anual de atividades; 

II – Elaborar e apresentar, à Assembleia Geral, o relatório anual; 

III – estabelecer o valor da mensalidade para os sócios contribuintes; 

IV – Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de 

interesse comum; 

V – Contratar e demitir funcionários; 

VI – Convocar a assembleia geral; 

 

Art. 25o – A diretoria reunir-se-á no mínimo uma vez por mês. 

 

Art. 26o – Compete ao Presidente: 

I – Representar a Associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

II – Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno; 

III – Convocar e presidir a Assembléia Geral: 

IV – Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 



 

V – Assinar, com o primeiro tesoureiro, todos os cheques, ordens de pagamento e títulos que 

representem obrigações financeiras da Associação; 

 

Art. 27o – Compete ao Vice-Presidente: 

I – Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

II – Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

III – Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente. 

 

Art. 28o – Compete ao Secretário: 

I – Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral e redigir as atas; 

II – Publicar todas as notícias das atividades da entidade 

 

 

Art. 29o – Compete ao Tesoureiro: 

I – Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, 

mantendo em dia a escrituração; 

II – Pagar as contas autorizadas pelo Presidente: 

III – Apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados: 

IV – Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembléia Geral; 

V – Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 

VI – Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria; 

VII – Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito; 

VIII – Assinar, com o presidente, todos os cheques, ordens de pagamento e títulos que 

representem obrigações financeiras da Associação; 

 

 

Art. 30o – O Conselho Fiscal será constituído por (10) dez membros, eleitos pela Assembléia 

Geral. 

1o – O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria. 

2o – Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até seu término. 

 



 

Art. 31o – Compete ao Conselho Fiscal: 

I – Examinar os livros de escrituração da entidade; 

II- Examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito; 

III – apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados. 

IV – Opinar sobre a aquisição e alienação de bens. 

Parágrafo Único – O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada (3) três meses e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

Art. 32o – As atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos associados, serão 

inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, 

bonificação ou vantagem. 

 

Art. 33o – A instituição não distribuirá lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações 

ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. 

 

Art. 34o – A Associação se manterá através de contribuições dos associados e de outras 

atividades, sendo que essas rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados 

integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território 

nacional. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 35o – O Patrimônio da Associação será constituído de: 

a- Bens móveis, 

b- Bens imóveis,  

c- Veículos,  

d- semoventes,  

e- ações  

f-  apólices de dívida pública. 



 

g- Pelas doações, auxilio e subvenções que venham serem efetuadas ou concedidas pela 

união, estados, municípios e quaisquer outras pessoas jurídicas, entidades públicas ou 

particulares do país ou exterior.  

h- Pelos bens de direitos que forem doados por outras pessoas físicas, jurídicas entidades 

públicas que desejarem colaborar com a associação para atingir seus objetivos.  

i- Pelos bens moveis ou imóveis que venham ser adquiridos com doação, compra ou 

seção, legados ou qualquer outro modo.  

j- Pelas rendas e juros de depósitos bancários ou aplicações financeiras.  

l- Pelas rendas resultantes em sua atividade de radiodifusão, edições, direitos autorais e 

prestação de serviços ou fornecimento de bens. 

m- Pelas rendas de locação de espaço na sede para fins eventos de terceiros. 

o- Pelas rendas oriundas da realização de eventos. 

p- Pelos saldos de exercícios anteriores transferidos para a conta patrimonial.  

q- Pelas contribuições que vierem a ser feitas pelos associados, fundadores, beneméritos 

e participantes da associação. 

 

Art. 36o – No caso de dissolução da Instituição, os bens remanescentes serão destinados a 

outra instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS ou entidade Pública. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 37o – Verificada a impossibilidade ou a manutenção da Associação, esta será extinta por 

iniciativa da Assembleia Geral nos termos deste estatuto, e neste caso o seus bens serão 

doados para qualquer outra instituição congênere com sede na mesma localidade, ou em sua 

falta ao poder público que  fará  a  sua  destinação  dentro  dos  fins previstos nestes estatuto. 

 



 

Art. 38o – O presente estatuto poderá ser reformado, em qualquer tempo, por decisão de 2/3 

(dois terços) dos presentes à assembléia geral especialmente convocada para esse fim, não 

podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com 

menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes, e entrará em vigor na data de seu registro 

em Cartório. 

 

Art. 39o – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembléia 

Geral. 

 

O presente estatuto foi aprovado pela assembléia geral realizada no dia 17/03/2017. 

 

 

Belo Horizonte, 17 de março de 2018 
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