
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL NO TRABALHO 
SOCIAL – SOCIALCAIXA 

ESTATUTO SOCIAL 
 

Capítulo I 
DA DENOMINAÇÃO, ABRANGÊNCIA, SEDE, FORO E FINALIDAD ES 

Art. 1 – A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO 
TRABALHO SOCIAL – SOCIALCAIXA, com abrangência em todo o território nacional, tem sede e foro na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, com endereço à Rua dos Democratas, 655 – apto 85, bairro Vila Monte Alegre. 

Parágrafo Único: o endereço da Associação poderá ser alterado por decisão da Diretoria, devendo ser prontamente 
comunicado aos associados e retificado nos respectivos registros fiscais, legais e contábeis.   

Art. 2 – A Entidade poderá manter escritórios de representação em outras cidades do território nacional.    

Art. 3 - A Entidade, com fins não econômicos, tem como finalidades precípuas:  

a) congregar os empregados com formação em Serviço Social, Psicologia, Pedagogia ou Sociologia/Ciências Sociais 
atuantes no exercício de função relacionada ao Trabalho Social na Caixa Econômica Federal e aqueles descritos como 
Associados Especiais;  

b) representar e pugnar pelos interesses de seus associados, em qualquer instância, foro ou tribunal, e, ainda, perante a 
Administração da Caixa;  

c) promover a integração e mobilização dos associados na discussão das questões específicas atinentes ao exercício das 
atividades afins;  

d) buscar opções que viabilizem a otimização e melhoria das condições afetas ao exercício das atividades desempenhadas, 
visando ao constante aprimoramento dos resultados dos trabalhos executados e à valorização profissional;  

e) incrementar a realização de conferências, palestras, cursos, simpósios, seminários e outros, objetivando a permanente 
capacitação e o aprimoramento profissional dos seus associados, a troca de experiências e o congraçamento entre os 
associados; 

f) coordenar a discussão, dar encaminhamento e acompanhar o trâmite das reivindicações da categoria junto às 
autoridades competentes e outras entidades representativas, em qualquer instância;  

g) pugnar pela defesa da Caixa e manutenção de seu papel social; e 
h) patrocinar ações civis públicas que foram objeto de deliberação favorável em Assembleia Geral.   
Parágrafo Único: é expressamente vedada qualquer vinculação político-partidária e religiosa da Entidade.     

Art. 4 - A Entidade terá duração indeterminada, somente podendo ser dissolvida em Assembleia Geral Extraordinária, 
especialmente convocada para tal fim, mediante as mesmas condições para alteração de estatuto, constantes no Capítulo 
XIV deste Estatuto.  

§ 1o - Na hipótese de dissolução, o remanescente do seu patrimônio líquido será destinado à entidade de fins não 
econômicos Moradia e Cidadania, CNPJ 01.285.730/0001-49. 
§ 2o – Os Associados não responderão, nem subsidiariamente, pelas obrigações da Entidade.  
 

Capítulo II 
DOS ASSOCIADOS  

Art. 5 - A Entidade será composta pelas seguintes categorias de Associados:  

a) Associados Fundadores;  
b) Associados Efetivos;  
c) Associados Especiais. 
 § 1º - Associados Fundadores são os empregados da Caixa no Trabalho Social que apresentaram Termo de Adesão até o 
mês de Dezembro de 2006, com comprovação de pagamento da Taxa Associativa, na forma definida no presente Estatuto.   
§ 2º - Associados Efetivos são os empregados da Caixa no Trabalho Social que apresentarem Termo de Adesão a partir de 
Janeiro de 2007.  
§ 3º - Associados Especiais são aqueles que já atuaram no desempenho das atividades afetas ao Trabalho Social pelo 
período mínimo de 2(dois) anos, mesmo que já aposentados ou desligados da Caixa  e, também, aqueles da carreira 
profissional da Caixa com formação em Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e Sociologia/Ciências Sociais.  
a) Também para os Associados Especiais a adesão se dará mediante apresentação de Termo de Adesão e pagamento da 

Taxa Associativa na forma definida no presente Estatuto. 
 
b) Os associados fundadores que se aposentarem ou se desligarem da Caixa ficam desobrigados em relação ao pagamento 

da taxa mensal, permanecendo os demais deveres e direitos deste Estatuto. 
 

Capítulo III 



DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS  

Art. 6 - São direitos de todos os Associados quites com suas obrigações sociais:  

a) concorrer a vaga em qualquer cargo dos órgãos deliberativos e administrativos da associação; 
b) participar das Assembleias Gerais, com direito a voz e/ou voto, na forma definida no presente Estatuto;  
c) participar das reuniões do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal, desde que haja previsão nas 

respectivas convocações, com direito a voz;  
d) exigir prestação de contas dos membros dos órgãos deliberativos e administrativos da Entidade;  
e) requerer a convocação de Assembleia Geral, na forma prevista neste Estatuto; 
f) participar das atividades promovidas pela Entidade; 
g) gozar dos benefícios e vantagens instituídos;  
h) requerer dispensa de qualquer cargo que esteja ocupando; 
i) apresentar, quando em dia com suas obrigações financeiras, pedidos, sugestões, críticas ou reclamações a qualquer dos 

órgãos deliberativos e administrativos da associação e deles receber a devida resposta;  
j) pedir e obter, quando em dia com suas obrigações financeiras, o afastamento ou exclusão do quadro de associados da 

Entidade. 
 
§ 1º - A solicitação de afastamento ou de exclusão do quadro de associados, de que trata a letra “j” acima, deverá ser feita 

com o envio de e-mail do próprio associado para o e-mail da associação: socialcaixa@gmail.com, ou em meio físico 
assinado e enviado por malote ou correio ao representante da associação, o qual tomará as providência conforme este 
estatuto. 

 
§ 2º - A requisição de dispensa de cargo, de que trata a letra “h” acima, deve ser feita com documento assinado e redigido 

de próprio punho, expondo as razões do ato e enviado por malote, correio ou pessoalmente, ao representante da 
associação, que convocará assembléia para deliberar sobre a eleição do cargo vago. 

 

Art. 7 - São deveres de todos os Associados: 

a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as normas dele emanadas; 
b) assumir e desempenhar cargos eletivos aos quais se candidatou; 
c) respeitar as atribuições e competências dos órgãos deliberativos da Entidade, conforme definido neste Estatuto, bem 

como acatar as suas deliberações;  
d) divulgar e defender os interesses da associação;  
e) denunciar, oficialmente, todo e qualquer ato lesivo, fato ou conduta prejudicial aos interesses da Entidade; 
f) representar a Entidade enquanto dirigente eleito pertencente aos órgãos deliberativos e administrativos, na forma 

estabelecida neste Estatuto, ou enquanto representante oficialmente designado para alguma atividade específica; 
g) prestar contas dos atos praticados na qualidade de dirigente ou de representante designado para alguma atividade 

específica, desde quando a houver aceitado; 
h) manter em dia o pagamento das contribuições financeiras instituídas pela Entidade; 
Parágrafo Único - O associado em atraso com duas ou mais contribuições, perderá seus direitos a voz e voto e não poderá 

ser votado. 
Capítulo IV 

DAS PENALIDADES 

Art. 8 – Os Associados estão sujeitos às seguintes penalidades, após apuração por comissão designada pela Diretoria e 
garantido o contraditório:  

a) advertência;  
b) suspensão;  
c) perda de mandato; e  
d) exclusão do quadro social.  
§ 1o - A pena de advertência será aplicada pelo Presidente, por prática de falta leve, desde que primário o faltoso, 
cabendo recurso da decisão à Diretoria.  
§ 2o - A pena de suspensão será aplicada pela Diretoria, nos seguintes casos:  
a) falta grave, quando primário o faltoso;  
b) reincidência de falta leve, já punida com pena de advertência; e  
c) o não pagamento das contribuições financeiras pelo período de 4 (quatro) meses consecutivos.  
§ 3o - Caberá à Diretoria fixar o prazo de suspensão, que poderá variar entre o mínimo de 1 (um) dia e máximo de 90 
(noventa) dias, não ficando o penalizado desobrigado do pagamento das contribuições financeiras devidas.  
§ 4o - A pena de exclusão será aplicada pelo Conselho Deliberativo, de cuja decisão caberá recurso à Assembleia Geral, 
nos seguintes casos: 
a) reincidência de falta grave já punida com pena de suspensão;  



b) a reincidência no não pagamento das contribuições financeiras pelo período de 4 (quatro) meses consecutivos, já 
punida com suspensão; e  

c) não reparação de danos à Entidade, decorrentes de ato ilícito praticado.  
§ 5o - A aplicação de penalidade não isenta o punido de ressarcir os danos porventura causados à Entidade.  
§ 6o – Da decisão que aprovar a exclusão poderá ser interposto recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação da decisão, para a Assembleia Geral, hipótese em que para a exclusão deverá haver aprovação de 2/3 dos 
participantes da Assembleia Geral.  

Art. 9 - Será considerada falta grave: 

a) a agressão física ou moral a qualquer associado da Entidade; 
b) a prática de atos capazes de depor contra a imagem ou o conceito da Entidade, de seus dirigentes e/ou de seus 

Associados;  
c) a não reparação de eventual dano causado à Entidade, quando convocado para tanto;   
d) a prática de atos negligentes ou contrários ao presente Estatuto ou às normas dele decorrentes;  
e) a reincidência na prática de falta punível com suspensão; e  
f) a falta injustificada a mais de 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas do Órgão a que pertencer o 

associado;  
g) o não pagamento reiterado de contribuição pelos associados caso não as satisfaçam depois de devidamente notificados. 
Art. 10 – Deliberada a exclusão nos termos previstos no art. 8, alínea d, só a Assembleia Geral poderá readmitir o 
associado excluído mediante aprovação de 2/3 da Assembleia Geral. 

Capítulo V 
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E ADMINISTRATIVOS 

Art. 11 - A Associação é constituída pelos seguintes Órgãos:  

a) Assembleia Geral  
b) Conselho Deliberativo  
c) Diretoria  
d) Conselho Fiscal 
Parágrafo Único: o mandato do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal é de 2 (dois) anos, a contar de 
1º de janeiro do ano subsequente às eleições, excetuando-se o mandato da primeira gestão dos órgãos deliberativos e 
administrativos da Associação que será de 1(um) ano, contados a partir de 23 de novembro de 2006, data da constituição 
da Entidade. 

Capítulo VI 
DA ASSEMBLEIA GERAL  

Art. 12 - A Assembleia Geral é o órgão máximo da Entidade, à qual caberá as seguintes competências:  

a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto e demais normas dele decorrentes;  
b) aprovar o orçamento para o exercício seguinte;  
c) apreciar e deliberar sobre o Relatório e a Prestação de Contas da Diretoria; 
d) apreciar, em grau de recurso, a aplicação de pena de exclusão do quadro social, aplicada pelo Conselho Deliberativo;  
e) aplicar pena de perda de mandato de membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria, do Conselho de Representantes 

e do Conselho Fiscal;  
f) alterar as normas deste Estatuto, nas condições previstas no Capítulo XIV;  
g) aprovar valor de mensalidade a título de Taxa de Associação e/ou instituição de contribuições, bem como alterações ou 

revogações subsequentes;  
h) decidir sobre a dissolução da Entidade; 
i) avaliar e deliberar sobre assuntos gerais submetidos à sua apreciação;  
j) empossar membros dos Órgãos Deliberativos e Administrativos. 
Parágrafo Único – A destituição dos administradores dependerá do voto de 2/3 dos presentes na Assembleia 

especialmente convocada para este fim, sendo necessária a presença da maioria absoluta dos associados em primeira 
convocação e de mais de 1/3 dos associados na convocação seguinte. 

Art. 13 - As Assembleias Gerais poderão ser:  

a) Ordinárias; ou  
b) Extraordinárias  
§ 1o - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente por convocação do Presidente da Diretoria, para deliberar 
sobre: 
a) apreciação do Relatório e Prestação de Contas da Diretoria, relativas ao exercício anterior; 
b) assuntos gerais de sua competência.   
§ 2o - A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que necessário por convocação do Presidente da Diretoria, 
ou na sua ausência, pelo Vice-Presidente, na ausência desse, pelo Secretário, da mesma forma, por um dos Diretores 



Regionais, ou, por fim, por 1/5 (um quinto) dos seus Associados fundadores ou efetivos, quites com as obrigações 
sociais. 
§ 3o - A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre os assuntos constantes de sua pauta de convocação, a qual 
deverá ser comunicada oficialmente aos interessados com antecedência mínima de 15 dias corridos, por meio impresso 
e/ou eletrônico – via internet.  
§ 4o – As Assembleias Gerais serão abertas a todas as categorias de Associados, desde que quites com suas obrigações 
sociais.  
§ 5o - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por voto dos associados que estejam quites com suas 
obrigações sociais, por maioria simples dos votos, a menos que de forma diversa requeira a matéria objeto da 
Assembleia.  
§ 6o – A Assembleia Geral poderá ser presencial ou virtual. 
§ 7o - No caso de Assembleia presencial, o quórum mínimo de abertura será a maioria absoluta dos associados em 1ª 
convocação, ou, em 2ª convocação, no mínimo meia hora após, com os associados que se encontrarem presentes.  
§ 8º - A lista de presença e s ata da Assembleia deverão ser divulgadas para conhecimento de todos os associados, em um 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, por meio eletrônico – via internet, após o qual passarão a vigorar as deliberações 
tomadas.  
§ 9o - No caso de Assembleia virtual, por meio eletrônico – via internet, deverão ser observados os mesmos requisitos 
constantes dos § 7º e 8º, havendo necessidade de assinatura eletrônica homologada pelo representante do Conselho 
Deliberativo participante.  
§ 10o - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente ou o Vice-Presidente da Associação ou, ainda, um membro do 
Conselho Deliberativo ou um dos Diretores Regionais.  
§ 11o - Caberá ao Presidente da Assembleia adotar as providências para lavratura e divulgação da Ata aos associados no 
prazo estabelecido no § 8º.  

Capítulo VII 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Art. 14 - O Conselho Deliberativo é composto de 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes, escolhidos 
dentre os Associados quites com suas obrigações financeiras, eleitos juntamente com os membros dos demais Órgãos.   

Art. 15 - Compete ao Conselho Deliberativo: 

a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto e demais normas dele decorrentes;  
b) eleger o seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário;  
c) aplicar pena de exclusão do quadro social, com recurso para a Assembleia Geral;  
d) apreciar, em grau de recurso, as penas de suspensão aplicadas pela Diretoria; 
e) determinar a instauração de apuração de fatos passíveis de aplicação de penas de exclusão do quadro social e de perda 

de mandato;  
f) efetivar como titulares os membros suplentes da Diretoria e do Conselho Fiscal, no caso de afastamento definitivo de 

algum diretor ou conselheiro; 
g) eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, no caso de vacância dos cargos, para complementação dos 

mandatos, respeitados os dispositivos de sucessão deste Estatuto; 
h) convocar Assembleias Gerais, juntamente com a Diretoria;  
i) instalar, conduzir e homologar os resultados de eleições para preenchimento dos cargos da Diretoria e Conselhos 

integrantes da Associação, observadas as disposições constantes do Capítulo XIII do presente Estatuto; 
 j) exercer o direito de voz e voto nas Assembleias da Associação.  

Art. 16 - Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:  

a) convocar e presidir as reuniões do Conselho; 
b) convocar Assembleias Gerais, juntamente com o Presidente da Associação, bem como divulgar as deliberações 

definidas;  
c) formalizar as deliberações do Conselho, fazendo-as chegar ao conhecimento dos interessados; 
d) conduzir a instalação e realização de eleições para preenchimento dos cargos da Diretoria e Conselhos integrantes da 

Associação, observadas as disposições constantes do Capítulo XIII do presente Estatuto, bem como homologar e 
divulgar os resultados;  

e) assumir interinamente a função de Presidente da Associação, no caso de impedimentos, faltas ou vacância dos 
membros da Diretoria;  

f) definir os assuntos omissos ou contraditórios no presente Estatuto, juntamente com o Presidente da Associação e o do 
Conselho Fiscal.    

Art. 17 - Ao Vice-Presidente do Conselho Deliberativo compete assessorar o Presidente em suas tarefas e substituí-lo em 
suas ausências ou impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância.   

Art. 18– Ao Secretário cabe desempenhar as atividades de secretariado nas atividades de competência do Conselho 
Deliberativo, bem como representá-lo nas ausências, impedimentos ou vacâncias do Presidente e seu suplente.   



Art. 19 – O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, anualmente, ou, extraordinariamente, quando necessário, com a 
presença mínima de 3 (três) de seus membros e suas deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, cabendo ao 
Presidente o voto de qualidade.  

§ 1o - No caso de ausência, impedimento ou vacância de membros titulares, serão convocados membros suplentes.  
§ 2o - As reuniões do Conselho serão convocadas pelo Presidente, com publicação da convocação na página da 
associação na internet e/ou envio de e-mails aos associados, com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis, constando da 
convocação a pauta de discussões, o horário e o local da sua realização.   

Art. 20- As reuniões do Conselho Deliberativo poderão ocorrer de corpo presente ou realizar-se através de reuniões 
virtuais, por meio eletrônico – via internet.   

§ 1o - No caso de reuniões virtuais as deliberações constantes em ata passarão a vigorar somente após assinatura da ata 
em papel por 50% dos participantes da reunião; 
§ 2o – As Atas das reuniões deverão ser divulgadas aos associados por meio eletrônico, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis após a sua realização.    

Capítulo VIII 
DA DIRETORIA 

Art. 21- A Diretoria será composta por associados quites com suas obrigações financeiras, eleitos juntamente com os 
membros dos demais órgãos da Associação e terá a seguinte composição:  

a) Presidente 
b) Vice-Presidente  
c) Secretário(a)  
d) Tesoureiro(a)  
e) Diretores Regionais, em número de 5(cinco), sendo um representante para cada região geográfica do País. 
§ 1º - Os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretário(a) e Tesoureiro(a) poderão ser desempenhados por Diretores 
Regionais, cumulativamente.  
§ 2o _ Os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretário(a), Tesoureiro(a) e Diretores(as) Regionais comporão uma 
mesma chapa no processo eleitoral.  
§ 3º – O(a) Secretário(a) ou o(a) Tesoureiro(a) deverão assumir interinamente a função de Presidente da Associação, no 
caso de impedimentos, faltas ou vacância do Vice-Presidente.  

Art. 22 - Compete à Diretoria:  

a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto e demais normas dele decorrentes; 
b) administrar a Entidade;  
c) elaborar o orçamento anual a ser submetido à Assembleia Geral; 
d) elaborar o Relatório e a Prestação de Contas a serem submetidos à Assembleia Geral;  
e) aplicar a pena de suspensão, com recurso para o Conselho Deliberativo;  
f) apreciar, em grau de recurso, a aplicação de pena de advertência, aplicada pelo Presidente;  
g) decidir sobre a abertura e fechamento de escritório de representação da Entidade em localidade diferente da sede social, 

em função da lotação dos membros da Diretoria; 
h) acatar e dar encaminhamento às deliberações da Assembleia Geral;  
i) convocar os Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Representação Estadual, bem como Assembleia Geral, na forma deste 

Estatuto;  
j) alterar o endereço da sede e foro da Associação;  
k) propor o valor da Taxa de Associação e seus reajustes, juntamente com o Conselho Fiscal; 
Parágrafo Único: Cabe a qualquer membro da Diretoria aprovar, em termo próprio, solicitações de adesões à Associação.    

Art. 23- À (ao) Presidente da Diretoria compete: 

a) representar a Entidade, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele;  
b) convocar e dirigir as reuniões de Diretoria;  
c) convocar os Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Representação Estadual, bem como Assembleia Geral e Eleições, na 

forma deste Estatuto; 
d) formalizar as deliberações da Diretoria, fazendo-as chegar ao conhecimento dos interessados;  
e) designar Diretor(es) ou associado(s) para desempenhar(em) tarefa(s) específica(s);  
f) aplicar a pena de advertência; 
g) assinar expedientes da Secretaria e da Tesouraria, em conjunto com os respectivos titulares; 
h) definir os assuntos omissos ou contraditórios no presente Estatuto, juntamente com os Presidentes dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal; 
i) exercer o direito de voz e voto nas reuniões da Diretoria e Assembleias da Associação. 
j) manter regularizada a situação da associação perante a Receita Federal;  



k) coordenar a transição entre chapas, realizando atividades como: entregar toda a documentação da associação à nova 
chapa eleita, informar as senhas dos canais de comunicação existentes, registrar a nova chapa eleita em cartório e 
repassar as informações necessárias para a condução do processo eleitoral seguinte em até 21 dias após a posse da nova 
chapa.  

Art. 24 – À (ao) Vice-Presidente da Diretoria compete:  

a) assinar os expedientes da Diretoria junto com o Presidente;  
b) assessorar o Presidente e substituí-lo nas suas ausências ou impedimentos; 
c) assumir o cargo de Presidente no caso de vacância; 
d) exercer o direito de voz e voto nas reuniões da Diretoria e Assembleias da Associação. 

Art. 25 - À(o) Secretária(o) compete:  

a) secretariar as reuniões da Diretoria e Assembleias, elaborando as Atas e listas de presenças correspondentes; 
b) desempenhar atividades de secretariado junto à Diretoria e Conselho Deliberativo, tais como: preparo e expedição de 

documentos e comunicados, arquivamento de documentação, agendamentos, contatos telefônicos, administração de 
caixa-postal, controle de adesões, alterações de endereços e outras atividades afetas ao exercício do secretariado, bem 
como assinar, com o Presidente ou Vice, os expedientes da Diretoria;  

c) exercer o direito de voz e voto nas reuniões da Diretoria e Assembleias da Associação.   

Art. 26– À(o) Tesoureira(o) compete:  

a) providenciar, junto a profissional de contabilidade, a elaboração de balancetes e balanços financeiros, bem como toda a 
documentação necessária aos registros contábeis da Associação; 

b) manter controle sobre o pagamento de Taxas de Associação e outras contribuições devidas à Associação, emitindo 
relatório mensal à Diretoria e ao Conselho Fiscal; 

c) elaborar e assinar, com o Presidente, expedientes emitidos pela tesouraria; 
d) exercer o direito de voz e voto nas reuniões da Diretoria e Assembleias da Associação.   

Art. 27- Aos Diretores Regionais compete:  

a) atuar como interlocutores entre a Diretoria, Conselhos Deliberativo e Fiscal e demais associados; 
b) assessorar o Presidente e o Conselho Deliberativo, no que lhes for solicitado e couber; 
c) desempenhar as tarefas que lhes forem atribuídas pelo Presidente ou Conselho Deliberativo; 
d) exercer o direito de voz e voto nas reuniões da Diretoria e Assembleias da Associação.   

Art. 28 - A Diretoria reunir-se-á, no mínimo, semestralmente, ou sempre que necessário, com convocação prévia no prazo 
mínimo de 15 (quinze) dias, e exigindo-se a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros, sendo suas 
deliberações tomadas pela maioria dos presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.    

Parágrafo Único: cada Diretor terá direito a apenas um voto, mesmo que acumulando outro cargo.   

Art. 29 - As reuniões da Diretoria poderão ocorrer de corpo presente ou realizar-se através de reuniões virtuais, por meio 
eletrônico – via internet.   

§ 1o - No caso de reuniões virtuais as deliberações constantes em ata passarão a vigorar somente após assinatura da ata 
em papel por pelo menos 50% dos participantes da reunião.   
§ 2o – As Atas das reuniões deverão ser divulgadas aos associados por meio eletrônico, no prazo máximo de 5(cinco) dias 
úteis após a realização da reunião.     

Capítulo IX 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 30 - 0 Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, eleitos juntamente com os 
membros dos demais Órgãos.   

Art. 31 - Ao Conselho Fiscal compete:  

a) analisar os balancetes, balanços e demais documentação contábil e financeira da Associação, emitindo Parecer à 
Diretoria;  

b) eleger o seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário; 
c) analisar e emitir Parecer sobre o Relatório Anual e a Prestação de Contas da Diretoria, a serem submetidos à 

Assembleia Geral;  
d) opinar e/ou fazer recomendações sobre questões envolvendo recursos financeiros da Entidade;  
e) definir os assuntos omissos ou contraditórios no presente Estatuto, juntamente com o Presidente da Associação e o do 

Conselho Deliberativo; 
f) propor o valor da Taxa de Associação e seus reajustes, juntamente com a Diretoria;  
g) exercer o direito de voz e voto nas Assembleias da Associação. 



Art. 32 – O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano, ou, extraordinariamente, quando necessário, 
com a presença mínima de 2 (dois) de seus membros e suas deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, 
cabendo ao Presidente o voto de qualidade.   

§ 1o - No caso de ausência, impedimento ou vacância de membros titulares, serão convocados membros suplentes. 
§ 2o - As reuniões do Conselho serão convocadas pelo Presidente, com antecedência mínima de 7(sete) dias úteis, 
constando da convocação a pauta de discussões, o horário e o local da sua realização.   

Art. 33 - As reuniões do Conselho Fiscal poderão ocorrer de corpo presente ou realizar-se através de reuniões virtuais, por 
meio eletrônico – via internet.   

Parágrafo Único: no caso de reuniões virtuais as deliberações constantes em ata passarão a vigorar somente após 
assinatura da ata em papel por pelo menos 50% dos participantes da reunião. 

Art. 34 - Ao Presidente do Conselho Fiscal compete:  

a) convocar e presidir as reuniões do Conselho;  
b) elaborar as atas correspondentes; 
c) comunicar ao Conselho Deliberativo e demais Associados qualquer irregularidade verificada e apurada envolvendo 

recursos financeiros da Entidade.          
Capítulo X 

DA PERDA OU RENÚNCIA AO MANDATO  

Art. 35 - Constituem motivos relevantes para a perda de mandato:  

a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;  
c) condenação criminal passada em julgado;  
d) desídia no desempenho das respectivas funções;  
e) ato lesivo da honra ou da boa fama, praticado no exercício da respectiva função; e  
f) o não comparecimento a 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas, do respectivo poder social, sem justificativa aceita 

pelo Colegiado.  
 
§ 1º - A perda de mandato de integrantes do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal é aplicada pela 
Assembleia Geral, cujo assunto deve ser especificado como ponto de pauta. 
 

Capítulo XI  
DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO 

Art. 36 - A receita e o patrimônio da Associação serão compostos pelas contribuições financeiras dos Associados, por 
doações que a entidade vier a receber, assim como pelos bens e rendimentos derivados de suas atividades.   

Art. 37- Os Associados contribuirão, mensalmente, com valor fixado pela Diretoria em conjunto com o Conselho Fiscal e 
aprovado por Assembleia Geral, a título de Taxa de Associação, sendo o mesmo efetuado em dobro nos meses de 
novembro de cada ano, podendo tal valor ser descontado em folha de pagamento, ou debitado em conta mediante 
autorização, ou ainda efetuado crédito direto em conta corrente informada pela Associação.    

Parágrafo Único: Os associados que ingressarem na Associação no mês de dezembro deverão efetivar a primeira Taxa de 
Associação no valor em dobro.   

Capítulo XII 
DAS ELEIÇÕES 

Art. 38 - Os membros da Diretoria, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal serão eleitos por escrutínio direto e 
secreto, podendo ser votação eletrônica homologada pelo Conselho Deliberativo, cujo mandato se encerra no dia 31 de 
Dezembro, a cada dois anos, em processo eleitoral a ser realizado entre os meses de outubro e novembro anteriores ao fim 
do mandato. 

§ 1o - Caso haja voto em cédulas, deverão ser instaladas urnas nas unidades estaduais que possuam o maior número de 
associados, podendo haver outras a critério da coordenação eleitoral estadual.  
§ 2o - Caso haja votação eletrônica, o Conselho Deliberativo definirá as regras de distribuição de senhas, que permitam 
identificação prévia dos votantes e resguardem o sigilo do voto.  
§ 3o - Os mandatos da primeira Diretoria e demais Conselhos, eleitos na constituição da Associação, serão de 1 (um) ano, 
devendo ser realizado processo eleitoral em outubro de 2007,  nos termos definidos neste Estatuto, para preenchimento 
dos respectivos cargos para um novo mandato de 2(dois)anos.    

Art. 39 - Para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, poderão ser inscritas chapas completas ou candidatos avulsos.   

Parágrafo Único: Serão considerados eleitos os candidatos mais votados.   



Art. 40 - Para a Diretoria será, obrigatoriamente, inscrita chapa completa.   

Parágrafo Único: Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos. 

Art. 41 - As eleições serão convocadas pela(o) Presidente da Diretoria, ou sua(eu) substituta(o), que nomeará uma 
comissão eleitoral para conduzir o processo eleitoral.  

§ 1o - A convocação deverá ser feita com um mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência e será formulada por edital em 
que conste:  
a) forma, local e prazo para inscrição das candidaturas; 
b) condições, locais, data e horário da votação.   
§ 2o - O edital será divulgado aos associados por meio eletrônico - via Internet (por e-mail e publicado nas páginas da 
associação na internet, incluindo redes sociais) ou encaminhado para publicação em mural nas unidades da Caixa onde 
haja associado(s) lotado(s).  
§ 3o - Excetuam-se dos procedimentos definidos no presente Estatuto as eleições para composição dos primeiros Órgãos 
Deliberativos e Administrativos da Entidade, definidos conforme deliberação na reunião de constituição da Associação, 
realizada em 23 de novembro de 2006, devidamente lavrada em Ata.  

Art. 42 - As inscrições serão feitas por requerimento dos candidatos e/ou chapas, entregues e protocoladas junto aos 
membros do Conselho Deliberativo, em meio impresso e/ou eletrônico – via internet, o qual deverá dar ampla divulgação 
aos demais associados em até 5(cinco) dias úteis após o encerramento do prazo para as inscrições.  

Art. 43 – Caso não haja inscrição de chapa no prazo regulamentado e o mandato da última chapa esteja vencido, permite-
se que, a qualquer tempo, sejam convocadas eleições mediante manifestação formal assinada por 1/5 (um quinto) dos 
associados. 

Parágrafo Único: nesta hipótese, é necessário que um dos associados seja escolhido para presidir o processo eleitoral, 
devendo atender às demais disposições do Estatuto.  

Art. 44 - Será considerado inelegível o associado que:  

a) esteja em débito com a Tesouraria da Entidade;  
b) tenha tido o seu mandato cassado na gestão imediatamente anterior;  
c) esteja respondendo a procedimento administrativo para apuração de ato sujeito a qualquer penalidade prevista neste 

Estatuto; e  
d) tenha sido suspenso nos últimos 12 (doze) meses.    

Art. 45 – É permitida uma reeleição para qualquer cargo na Entidade, observada a renovação de no mínimo 30% dos 
integrantes de qualquer dos órgãos deliberativos e administrativos.  

Capítulo XIII  
DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO 

Art. 46 - O estatuto poderá ser alterado sob as seguintes condições: 

a) convocação de Assembleia Geral contendo a proposta de alteração do estatuto como ponto de pauta;  
b) as decisões, exclusivamente nesta Assembleia, serão tomadas com aprovação de pelo menos 2/3 (dois terços) dos 

participantes;  
c) as deliberações passarão a vigorar após a divulgação da ata pela autoridade competente, observadas as disposições 

contidas neste Estatuto.    
Capítulo XIV  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 47– É vedado o uso dos e-mails corporativos da Caixa Econômica Federal para comunicação da associação com seus 
associados e demais interlocutores. Devendo para isso utilizar os adequados canais eletrônicos ou físicos externos à 
empresa. 

Art. 48– Os assuntos omissos ou contraditórios no presente Estatuto serão definidos, conjuntamente, pelos Presidentes da 
Diretoria, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.   

Art. 49 – A presente alteração do Estatuto deverá ser registrada em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na 
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, local de endereço da sede desta Associação.      

O presente estatuto foi aprovado na Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 23 de julho de 2018. 

 
São Paulo, 23 de julho de 2018.      
 

______________________________ 
Giuliano João Paulo da Silva 

Presidente - Diretoria 


