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ESTATUTO SOCIAL 

 
ASSOCIAÇÃO ANTROPOSÓFICA MOARA 

 

Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração 

Artigo 1º – A Associação Antroposófica Moara, também referida no presente 
Estatuto como “Associação”, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
econômicos, com atuação em base territorial nacional e composta por um número 
ilimitado de Associados, regendo-se pelo presente Estatuto, pela Lei 10.406/02 e 
pela legislação aplicável. 

Artigo 2º – A sede da Associação situa-se na cidade de Brasília, Distrito Federal. 
Parágrafo Único – A Associação poderá abrir e manter representações, escritórios 
ou filiais em qualquer ponto do território nacional, mediante proposta da Diretoria 
aprovada pela Assembléia Geral. 

Artigo 3º – A Associação é filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educativo 
beneficente e tem por finalidade: 
a. a manutenção de escolas, cursos livres e entidades educacionais ou 

assistenciais, cujas atividades se baseiam na Antroposofia: Ciência Espiritual 
proposta por Rudolf Steiner; 

b. a promoção de outras iniciativas baseadas na Antroposofia, em atividades 
educacionais e filantrópicas nela baseadas, inclusive editoriais; 

c. o exercício e a divulgação de atividades de caráter cultural ligadas ao 
desenvolvimento das artes, ciências e letras, de acordo com os fundamentos 
da Antroposofia; 

d. a captação e a administração de fundos cujos recursos serão aplicados 
visando à solução de problemas das instituições ou atividades mantidas; 

e. a melhoria das condições psicossociais da comunidade mediante atuação 
voluntária de seus Associados; e 

f. outras iniciativas gratuitas educacionais e filantrópicas baseadas na 
Antroposofia. 

Artigo 4º – A Associação não distribui entre os seus Associados, conselheiros, 
diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na 
consecução do seu objetivo social. 
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Artigo 5º – A Associação poderá, para sua atuação, procurar meios de 
financiamento junto a entidades nacionais e internacionais, realizar parcerias com 
empresas, órgãos do poder público ou entidades da sociedade civil e cobrar de seus 
Associados os valores referentes às contribuições, consoante preceituado no 
Artigo 14 deste Estatuto, devendo os valores obtidos dessa forma serem aplicados, 
exclusivamente, na consecução de suas finalidades sociais. 
Parágrafo Primeiro – Para cumprir seu propósito a entidade atuará por meio da 
execução direta de projetos, programas ou planos de ações, da doação de recursos 
físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio a 
outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em 
áreas afins. 
Parágrafo Segundo – Para a consecução de suas finalidades, a Associação poderá 
contratar funcionários, profissionais independentes e empresas especializadas. 

Artigo 6º – No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observará os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 
da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião. 

Artigo 7º – A Associação terá um Regimento Interno que, aprovado pela 
Assembléia Geral, disciplinará o seu funcionamento. 

Artigo 8º – O prazo de duração da Associação é indeterminado. 
 

Capítulo II – Dos Associados e seus Direitos e Deveres 

Artigo 9º – A Associação será constituída por um número ilimitado de Associados, 
pessoas físicas, distinguidos nas seguintes categorias: 
a. Associados Fundadores: os signatários da ata de constituição da Associação; 
b. Associados Efetivos: os que apresentarem à Diretoria seu pedido de admissão 

e tiverem tal pedido de admissão aprovado; e 
c. Associados Honorários: os que tenham se destacado por relevantes 

contribuições às atividades fins da Associação. A qualidade de Associado 
Honorário será concedida após aprovação, pela Diretoria, de proposta 
apresentada pelo Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Primeiro – O associado de qualquer categoria participa da Associação 
como indivíduo, por responsabilidade própria e não como representante de qualquer 
atividade ou instituição. 
Parágrafo Segundo – Para a admissão de novos Associados, a Diretoria avaliará 
cada nome proposto, levando em conta histórico individual de compromisso com as 
finalidades da Associação e aqueles que tiverem suas inscrições aprovadas entrarão 
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imediatamente em pleno gozo de seus direitos e assunção de seus deveres 
estatutários. 

Artigo 10 – A admissão ou exclusão de Associados será feita por aprovação da 
Diretoria e ratificação pela Assembléia Geral. 
Parágrafo Único – Independente de solicitação expressa tornar-se-ão candidatos à 
associação os pais ou responsáveis legais dos alunos matriculados na “Escola 
Moara”. 

Artigo 11 – A qualidade de associado de qualquer categoria se extingue: 
a. por morte; 
b. por renúncia ou exclusão; e 
c. por falta não justificada, durante um ano, às Assembléias Gerais. 

Parágrafo Primeiro – A exclusão será sempre comunicada por escrito pela 
Diretoria com direito de recurso único e final à Assembléia Geral. 
Parágrafo Segundo – Os Associados que se retirarem ou forem excluídos não terão 
direito sobre bens ou haveres da Associação ou sobre doações que houverem 
efetuado. 

Artigo 12 – São direitos de todos os Associados: 
a. apresentar novos candidatos a Associados; 
b. apresentar sugestões de projetos e estudos para apreciação da Diretoria; 
c. discutir, expressando livremente sua opinião, e votar nas Assembléias Gerais 

Ordinárias e Extraordinárias; 
d. votar e, decorrido o primeiro ano como associado, ser votado para cargos da 

Diretoria, do Conselho Fiscal e , tendo atuado em comissões, do Conselho 
Deliberativo; e 

e. freqüentar todos os eventos culturais promovidos pela Associação. 

Artigo 13 – São deveres dos Associados: 
a. cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 
b. acatar as determinações da Diretoria e as Resoluções do Conselho 

Deliberativo e as deliberações emanadas das Assembléias Gerais; 
c. comparecer às Assembléias Gerais e aos eventos em que se faça necessária 

sua presença; 
d. aceitar e desempenhar com dignidade os mandatos para os quais forem eleitos 

ou encargos que aceitarem; 
e. efetuar pontualmente os pagamentos da contribuição prevista no Artigo 14 do 

presente Estatuto, consoante os prazos e condições fixados pela Diretoria e 
aprovados pelo Conselho Deliberativo; 
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f. prestar à Associação as informações que lhes forem solicitadas e toda a 
colaboração necessária à consecução das suas finalidades; 

g. respeitar as deliberações emanadas da Assembléia Geral e os procedimentos 
de interesse comum; 

h. prestar à Associação todo concurso intelectual, moral e material que lhe for 
possível; 

i. prestigiar a Associação em todas as suas atividades e iniciativas; e 
j. zelar pelo patrimônio social. 

Parágrafo Único – Os Associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, 
pelas dívidas da Associação, exceto nos casos em que, comprovadamente, tiverem 
agido com dolo, má-fé, ou com abuso dos poderes que lhes forem atribuídos. 

Artigo 14 – Os Associados estão sujeitos ao pagamento de contribuições, cujo valor, 
periodicidade da cobrança e forma de pagamento serão fixados pela Diretoria e 
serão submetidos à aprovação do Conselho Deliberativo. 

Artigo 15 – No caso de descumprimento, pelos Associados, de qualquer de seus 
deveres e obrigações, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
a. advertência; 
b. suspensão; e 
c. exclusão. 

Parágrafo Único – As penas de advertência, suspensão e exclusão serão aplicadas, 
a pedido fundamentado de qualquer associado, pela Diretoria, por maioria absoluta 
de seus membros em exercício, que deverá ser ratificada pela primeira Assembléia 
Geral que ocorrer após a aplicação da medida. 

Artigo 16 – Dar-se-á a exclusão imediata, sem necessidade de aplicação de qualquer 
outra penalidade, do associado que praticar atos incompatíveis com a natureza e os 
objetivos da Associação, assegurado o direito ao associado excluído de interpor 
recurso à Assembléia Geral, caso considere sua exclusão injusta ou arbitrária. 

Artigo 17 – Os Associados poderão retirar-se da Associação mediante pedido 
escrito, sem necessidade de motivação, à Diretoria, que comunicará a retirada à 
primeira Assembléia Geral que se reunir após o protocolo de referido pedido. 
 

CAPÍTULO III - Das Entidades Mantidas 

Artigo 18 – A Associação poderá, através de processo de filiação, manter ou assistir 
entidades que sejam compatíveis com a sua finalidade social. 
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Artigo 19 – Os pedidos de filiação das entidades deverão ser submetidos à 
apreciação prévia do Conselho Deliberativo, para posterior deliberação da 
Assembléia Geral. 
Parágrafo Primeiro – O pedido deverá ser instruído: 

 com uma exposição bem fundamentada de sua viabilidade funcional, 
econômica e financeira; e 

 por Ato Constitutivo onde fiquem explícitos claramente seus propósitos e 
atividades, os quais deverão ser compatíveis com o que dispõe o Artigo 3º 
deste Estatuto. 

Parágrafo Segundo – Do Regimento Interno das entidades mantidas deverão 
constar ainda: 
a. forma de organização, local de funcionamento e clara indicação dos 

beneficiários e dos serviços a serem prestados; 
b. regime de administração, órgãos dirigentes, forma de nomeação, prazo de 

mandato e competência para deliberações; 
c. forma de como se fará representar junto à Diretoria e à Associação 

Antroposófica Moara; e 
d. especificação dos tipos de recursos e outros meios de manutenção. 

Artigo 20 – As entidades mantidas terão administração autônoma plena quanto aos 
seus objetivos específicos (pedagógicos, assistenciais, econômicos e outros), desde 
que a entidade mantenha condições legais de funcionamento e não altere seu ato 
constitutivo sem prévia aceitação do Conselho Deliberativo da Associação. 

Artigo 21 – Compete à Diretoria da Associação Antroposófica Moara promover a 
desfiliação das entidades que contrariarem quaisquer disposições legais ou que 
conflitarem com o disposto neste Estatuto. 

Artigo 22 – Até trinta dias do término de cada exercício fiscal a entidade mantida 
deverá apresentar, para aprovação da Diretoria da Associação Antroposófica Moara 
o seu orçamento para o exercício seguinte. 
Parágrafo Único – Os orçamentos das entidades filiadas só serão aprovados se 
atenderem às exigências contidas nas especificações preparadas pela Diretoria da 
Associação Antroposófica Moara. 

Artigo 23 – As entidades mantidas poderão dispor livremente das respectivas verbas, 
inclusive na escolha e dispensa de seus próprios funcionários, desde que dentro dos 
limites do orçamento aprovado. 
Parágrafo Único – As contratações do pessoal encarregado da área contábil, 
jurídica e fiscal, dependerão de aprovação prévia da Diretoria da Associação 
Antroposófica Moara. 
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Artigo 24 – A Diretoria da Associação Antroposófica Moara e a entidade mantida se 
informarão reciprocamente, com a devida antecedência, quanto às admissões e 
demissões proposta por uma ou outra. 

Artigo 25 – A Associação Antroposófica Moara determinará como serão preparados 
os documentos fiscais, inclusive os registros contábeis, os documentos de Caixa e do 
Serviço de Pessoal das entidades filiadas. 

Artigo 26 – Qualquer entidade filiada à Associação Antroposófica Moara pode 
propor à Diretoria seu desligamento, mediante aviso prévio de pelo menos seis 
meses. 
Parágrafo Único – Caberá à Assembléia Geral deliberar sobre a forma e as 
condições do seu desligamento. 

Artigo 27 – A Associação, por proposta da Diretoria e posterior deliberação da 
Assembléia Geral, pode encerrar as atividades de qualquer entidade mantida ou 
propor seu desligamento, mediante aviso prévio dirigido ao seu órgão diretor, desde 
que a entidade tenha incorrido numa das seguintes faltas: 
a. desvirtuamento das tarefas a que tenha se proposto; 
b. conflito com disposições deste Estatuto; ou 
c. inviabilidade econômica/administrativa. 

Artigo 28 – Pelo menos uma vez por ano, ou quando solicitada pela Diretoria, cada 
entidade apresentará relatório detalhado abordando os vários aspectos de sua 
atividade e de suas perspectivas. 

 

Capítulo IV – Da Assembléia Geral 

Artigo 29 – A Assembléia Geral é o órgão máximo de deliberação coletiva da 
Associação, dentro dos limites legais e estatutários, e suas deliberações vinculam a 
todos os Associados, ainda que ausentes ou discordantes. 

Artigo 30 – A Assembléia Geral é composta por todos os Associados, sendo 
instalada e presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo, e na sua ausência 
justificada ou impedimento, pelo Diretor Vice-Presidente ou outro associado eleito 
dentre os presentes, o qual designará um dos Associados presentes para secretariar a 
Assembléia Geral. 
Parágrafo Primeiro – Cada associado terá direito a 1 (um) voto nas deliberações 
tomadas em Assembléia Geral da Associação, sendo permitido a representação por 
procuração. 
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Parágrafo Segundo – As Assembléias Gerais serão lavradas em atas em livro 
próprio. 

Artigo 31 – Compete à Assembléia Geral: 
a. zelar para que se cumpram da melhor forma possível os objetivos da 

Associação Antroposófica Moara, colaborando com o seu aconselhamento e 
trabalho para o aprimoramento dos fins a que se propõe. 

b. decidir definitivamente sobre a admissão, mudança de categoria, exclusão 
voluntária e a aplicação da penalidade de exclusão de Associados; 

c. aprovar o Regimento Interno e suas modificações; 
d. alterar ou reformar o Estatuto Social; 
e. eleger os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho 

Fiscal, assim como destituí-los de suas funções; 
f. deliberar sobre aquisições, alienações ou aceitação de ônus sobre os bens 

imóveis da Associação; 
g. deliberar sobre propostas de filiação de novas entidades e da cessação de 

atividades ou do desligamento de entidades filiadas; 
h. opinar sobre o Planejamento físico-operacional-orçamentário da Associação; 
i. aprovar as contas da Associação; 
j. decidir sobre a dissolução ou extinção da Associação, em sessão 

extraordinária, decidindo também o destino do patrimônio associativo, que 
deverá, necessariamente, ser transferido consoante o disposto no Artigo 57 do 
presente Estatuto; 

k. deliberar sobre justificativa de ausência de Associados; e 
l. decidir sobre qualquer assunto de interesse da Associação cuja competência 

para apreciação não tenha sido atribuída ao Conselho Deliberativo. 

Artigo 32 – A Assembléia Geral se realizará, ordinariamente, duas vezes a cada ano, 
a primeira até o dia 31 de março, para: 
a. apreciar os relatórios anuais do Conselho Deliberativo e da Diretoria; 
b. discutir e homologar as contas e o balanço da Associação, elaborados pela 

Diretoria e aprovados pelo Conselho Fiscal; e 
c. eleger os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da Associação, 

nos exercícios em que terminar o mandato dos membros de tais órgãos 
sociais. 

Parágrafo Primeiro – A Assembléia Geral se reunirá, extraordinariamente, sempre 
que houver necessidade, mediante convocação do Presidente do Conselho 
Deliberativo ou do Conselho Fiscal ou de, ao menos, 1/5 (um quinto) dos 
Associados quites com suas obrigações sociais. 
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Parágrafo Segundo – Sempre que necessária, a convocação da Assembléia Geral 
será feita pelo Presidente do Conselho Deliberativo, por correspondência, telegrama 
ou fax, e-mail ou por edital afixado na sede da Associação, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias úteis da data de sua realização, indicando local, data, hora 
em expediente que contenha integral e especificamente a ordem do dia. 
Parágrafo Terceiro – A Assembléia Geral à qual comparecerem ao menos 2/3 (dois 
terços) dos Associados será considerada regular, dispensando a necessidade de 
comprovação da convocação prevista no parágrafo anterior. 
Parágrafo Quarto – A Assembléia Geral se reunirá de acordo com o seguinte 
procedimento: os trabalhos se instalarão, em primeira convocação, com a presença 
de ao menos 2/3 (dois terços) dos Associados ou, em outras convocações, no 
mínimo 01 (uma) hora após a primeira, com ao menos 1/3 (um terço) dos 
Associados; e suas deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos 
Associados presentes. 
Parágrafo Quinto – Para aprovação de deliberações que tratem das alíneas “d”, “e”, 
“f” e “g” será exigido o voto concorde de no mínimo 3/4 (três quartos) dos 
Associados presentes à Assembléia Geral convocada para estas finalidades. 
 

Capítulo V – Da Administração 

Artigo 33 – São órgãos da administração da Associação: 
a. o Conselho Deliberativo; 
b. o Conselho Fiscal; e 
c. a Diretoria. 

Parágrafo Primeiro – Todos os membros de órgãos da administração da 
Associação deverão buscar, de forma permanente e independente do exercício de 
suas funções específicas: 
a. conhecer os objetivos organizacionais e da ambiência social, econômica e 

política externa à Associação; 
b. ter a capacidade de propor novas soluções e de desvendar novos problemas 

relacionados às áreas de atuação da Associação; 
c. ter competência para agregar esforços com vistas a manter a coerência entre 

os objetivos e as ações organizacionais; 
d. ampliar o número de patrocinadores e doadores, de forma a gerar fundos com 

alto nível de atendimento às necessidades da Associação; 
e. posicionar a Associação, determinar sua direção e desenvolver uma estratégia 

para alcançar uma eficiência maior e mais duradoura; e 
f. avaliar a eficácia das ações desenvolvidas pela Associação, propondo 

alternativas que possam melhorar esta eficácia. 
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Parágrafo Segundo – A Associação não remunerará nenhum de seus Associados, 
conselheiros, Diretores, benfeitores, instituidores ou assemelhados, nem concederá 
bonificações ou vantagens de qualquer espécie a estes, a qualquer título, tempo ou 
forma, em razão das funções exercidas ou das atividades desenvolvidas por estes. 

Artigo 34 – A instituição 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. 

 

Capítulo VI – Do Conselho Deliberativo 

Artigo 35 – O Conselho Deliberativo é um órgão colegiado, de definição, orientação 
e supervisão da política geral e administrativa da Associação. 

Artigo 36 – O Conselho Deliberativo será composto por no mínimo 6 (seis) e no 
máximo 10 (dez) membros, sendo um Presidente, um Vice-Presidente e os demais 
Conselheiros sem designação específica, Associados ou não, eleitos pela Assembléia 
Geral a cada 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. 
Parágrafo Primeiro – Os membros do Conselho Deliberativo não reeleitos 
permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos membros. 
Parágrafo Segundo – O mandato terá duração de dois anos, iniciando-se no dia 1º 
(primeiro) de Setembro. 
Parágrafo Terceiro – A ausência ou impedimento de qualquer membro do 
Conselho Deliberativo por período contínuo superior a 30 (trinta) dias, exceto se 
autorizada pelo próprio Conselho, determinará o término do respectivo mandato, 
aplicando-se o disposto no Parágrafo Quarto deste Artigo. 
Parágrafo Quarto – Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo 
de Conselheiro, implicando em um número inferior ao mínimo, será realizada, 
dentro de no máximo 30 (trinta) dias, uma Assembléia Geral Extraordinária para 
eleição de substitutos, que completarão o corrente mandato. 
Parágrafo Quinto – Para a eleição do Conselho Deliberativo o processo eleitoral 
será aberto 45 (quarenta e cinco) dias antes de expirar o mandato da Diretoria em 
exercício, onde os Associados manifestarão seu interesse individual em serem 
candidatos. 
Parágrafo Sexto – A eleição do Conselho Deliberativo deverá ocorrer no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias antes do fim do mandato em exercício. 
Parágrafo Sétimo – Os Associados deverão votar em dois candidatos, elegendo os 
seis mais votados para o exercício efetivo da Diretoria. 
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Parágrafo Oitavo – A subseqüentemente escolha do Presidente dentre os seis 
membros eleitos será feita na mesma Assembléia, em votação por maioria simples 
pelos Associados presentes. 

Artigo 37 – Compete ao Conselho Deliberativo deliberar sobre: 
a. a definição da missão e das estratégias de atuação da Associação, bem como 

a avaliação do andamento da atuação da Associação; 
b. a execução das políticas da Associação, a partir da missão e das estratégias 

previamente estabelecidas; 
c. as diretrizes e a supervisão da gestão dos recursos da Associação, visando ao 

efetivo cumprimento das finalidades sociais desta; 
d. o Plano Anual de Operações, no qual serão estabelecidos os objetivos e metas 

da Associação, o Orçamento Anual de Receitas e Despesas, o Relatório 
Anual da Diretoria e o Balanço Patrimonial da Associação; 

e. os projetos e estratégias apresentados pela Diretoria para a consecução das 
finalidades da Associação; 

f. a reestruturação, quando necessária, dos projetos e estratégias previstos no 
item anterior; 

g. os valores das contribuições, suas periodicidades de cobrança e formas de 
pagamento, nos termos do Artigo 14 do presente Estatuto, apresentados pela 
Diretoria; 

h. a proposição, à Assembléia Geral, da compra, alienação, oneração ou locação 
de bens imóveis; 

i. a proposição, à Assembléia Geral, da dissolução ou extinção da Associação, 
se verificar a impossibilidade da consecução de suas finalidades sociais; 

j. normas, procedimentos e regulamentos para organizar as operações da 
Associação; 

k. a definição de uma política de pessoal para a Associação, com a criação de 
cargos e departamentos que se fizerem necessários para a consecução das 
finalidades da Associação, subordinados a este Estatuto; 

l. a manutenção, incorporação, desativação e criação de projetos segundo as 
prioridades fixadas no Plano Anual de Operações, bem como a avaliação dos 
resultados obtidos em cada projeto; 

m. a participação da Associação em redes temáticas e eventos; 
n. o detalhamento das funções, atribuições e limites de alçada dos membros da 

Diretoria não especificados no presente Estatuto; 
o. o preparo e envio para deliberação da Assembléia Geral de qualquer proposta 

para a alteração de qualquer dos artigos do presente Estatuto; 
p. a aquisição ou alienação de bens não prevista no Orçamento Anual de 

Receitas e Despesas da Associação; 
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q. a criação de quaisquer ônus ou gravames sobre os bens da Associação; 
r. a obtenção de qualquer financiamento, incluindo operações de “leasing”, não 

previsto no Orçamento Anual de Receitas e Despesas da Associação; 
s. a assinatura de qualquer contrato não previsto no Orçamento Anual de 

Receitas e Despesas da Associação que envolva valor superior a R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil Reais); e 

t. a formalização de qualquer acordo judicial que envolva valor superior a R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil Reais). 

Artigo 38 – O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente 6 (seis) vezes por 
ano, bimestralmente e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário. 
Parágrafo Primeiro – As Reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas por 
seu Presidente ou por quaisquer 02 (dois) de seus membros, com 05 (cinco) dias de 
antecedência, e deverão sempre contar com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois 
terços) de seus membros para que suas deliberações tenham validade. 
Parágrafo Segundo – As Reuniões do Conselho Deliberativo serão lavradas em 
atas em livro próprio. 

Artigo 39 – As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por consenso ou, 
na falta deste, por maioria simples dos votos dos presentes na reunião, cabendo 01 
(um) voto a cada membro, sendo proferidas por meio de Resoluções. 

Artigo 40 – Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo: 
a. instalar e presidir os trabalhos da Assembléia Geral; 
b. exercer interinamente qualquer cargo ou função executiva não remunerada, 

nos casos de vacância, licença ou impedimento do titular, inclusive na 
representação, ativa ou passiva, em juízo ou fora dele, da Associação; e 

c. autorizar, provisoriamente e em caráter de urgência, a implementação 
imediata das decisões que devam ser referendadas posteriormente pela 
Assembléia Geral. 

Artigo 41 – Ao Vice-Presidente do Conselho Deliberativo compete: 
a. substituir o Presidente do Conselho Deliberativo, em todas as funções de 

competência deste último, em casos de ausência ou vacância; 
b. organizar a pauta e a ordem do dia das reuniões do Conselho Deliberativo, 

bem como das Assembléias Gerais; 
c. lavrar e subscrever as atas das reuniões do Conselho Deliberativo; e 
d. proceder à leitura das atas e papéis dos expedientes nas reuniões do Conselho 

Deliberativo. 

Parágrafo Único – No caso da ausência do Vice-Presidente, outro conselheiro será 
designado, pelos membros do Conselho Deliberativo, para substituí-lo. 



Estatuto Social       Associação Antroposófica Moara 

12 

Artigo 42 – Os demais conselheiros terão suas funções e atribuições específicas 
estabelecidas nas reuniões do Conselho Deliberativo. 

 

Capítulo VII - Do Conselho Fiscal 

Artigo 43 – O Conselho Fiscal será composto pelo número de membros 
determinado pela Assembléia Geral, no mínimo de 3 (três) e no máximo de 5 (cinco) 
membros e seus respectivos suplentes, eleitos dentre os associados, pela Assembléia 
Geral. 
Parágrafo Primeiro – O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o 
mandato da Diretoria, sendo permitida a reeleição. 
Parágrafo Segundo – Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo 
respectivo suplente, até o seu término. 

Artigo 44 – Compete ao Conselho Fiscal: 
a. examinar os livros de escrituração da Associação; 
b. opinar semestralmente sobre os balanços e relatórios de desempenho 

financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo 
pareceres para a Assembléia Geral; 

c. requisitar aos membros da Diretoria e/ou do Conselho Deliberativo, a 
qualquer tempo, documentação comprobatória das operações econômico-
financeiras realizadas pela Associação; 

d. contratar e acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos 
independentes; e 

e. convocar extraordinariamente a Assembléia Geral. 

Parágrafo Primeiro – Os membros do Conselho Fiscal poderão se utilizar da 
contratação de especialistas, de sua livre escolha, para assessorá-los nas suas funções. 
Parágrafo Segundo – O custo do trabalho de especialistas convidados pelo 
Conselho Fiscal correrá por conta da Associação e das entidades mantidas, na 
proporção aproximada do volume de lançamentos contábeis de cada uma, devendo a 
proposta dos prestadores de serviço ser aprovada previamente pelo Conselho 
Deliberativo. 

Artigo 45 – Perderá automaticamente o mandato de membro do Conselho Fiscal, 
aquele que deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas sem motivo 
justificado. 

Artigo 46 – O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada semestre e, 
extraordinariamente, sempre que necessário. 
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Capítulo VIII – Da Diretoria 

Artigo 47 – A Diretoria da Associação será composta de 6 (seis) Diretores, eleitos 
pela Assembléia Geral, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-
Presidente, 1 (um) Diretor 1º Secretário, um Diretor 2o Secretário, um Diretor 1º 
Tesoureiro e um Diretor 2º Tesoureiro na categoria de membros efetivos. 
Parágrafo Único – O Diretor Presidente será eleito para essa função entre os 
Associados Efetivos que tenham demonstrado, por estudos e trabalhos anteriores, 
conhecimentos de Antroposofia e que tenham também experiência administrativa.  

Artigo 48 – Os membros da Diretoria serão eleitos para um mandato de 2 (dois) 
anos, podendo ser reeleitos apenas 1 (uma) vez consecutiva, não havendo limitação 
a reeleições intercaladas. 
Parágrafo Primeiro – Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no 
exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos membros. 
Parágrafo Segundo – O mandato terá duração de dois anos, iniciando-se no dia 1º 
(primeiro) de Setembro. 
Parágrafo Terceiro – A ausência ou impedimento de qualquer membro da Diretoria 
por período contínuo superior a 30 (trinta) dias, exceto se autorizada pelo Conselho 
Deliberativo, determinará o término do respectivo mandato, aplicando-se o disposto 
no Parágrafo Quarto deste Artigo. 
Parágrafo Quarto – Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo 
de Diretor, será realizada, dentro de no máximo 30 (trinta) dias, uma Assembléia 
Geral Extraordinária para eleição do substituto, que completará o mandato do diretor 
substituído. 
Parágrafo Quinto – Para a eleição da Diretoria o processo eleitoral será aberto 45 
(quarenta e cinco) dias antes de expirar o mandato da Diretoria em exercício, onde 
os Associados manifestarão seu interesse individual em serem membros da Diretoria. 
Parágrafo Sexto – A eleição da Diretoria deverá ocorrer no prazo máximo de 15 
(quinze) dias antes do fim do mandato da Diretoria em exercício. 
Parágrafo Sétimo – Os Associados deverão votar em dois candidatos, elegendo os 
seis mais votados para o exercício efetivo da Diretoria. 
Parágrafo Oitavo – A subseqüentemente escolha do Diretor Presidente dentre os 
seis membros eleitos será feita na mesma Assembléia, em votação por maioria 
simples pelos Associados presentes. 

Artigo 49 – A Diretoria é responsável pela administração e gerência das atividades 
da Associação, exercendo seus poderes de acordo com a lei, o presente Estatuto, as 
deliberações da Assembléia Geral e do Conselho Deliberativo. 
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Parágrafo Primeiro – As decisões da Diretoria serão tomadas por consenso ou, na 
falta deste, por maioria simples dos votos se à reunião estiverem presentes pelo 
menos quatro diretores, cabendo 1 (um) voto a cada Diretor. 
Parágrafo Segundo – As decisões da Diretoria constarão de atas lavradas pelo 
Diretor que se venha a incumbir dessas funções e comunicadas, por cópia dessas 
atas, a todos os membros da Diretoria. 

Artigo 50 – A Diretoria reunir-se-á ordinariamente 01 (uma) vez por mês, em data 
fixa a ser acordada, sem necessidade de convocação prévia, e extraordinariamente 
sempre que se fizer necessário, devendo ser convocada, neste caso, pelo Diretor 
Presidente ou por quaisquer 02 (dois) Diretores, com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. 

Artigo 51 – Compete à Diretoria, além das funções, atribuições e poderes 
específicos cometidos a cada um de seus membros pelo Conselho Deliberativo e 
observadas a política e a orientação, previamente aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo: 
a. a proposta, para aprovação do Conselho Deliberativo, de definição da missão 

e das estratégias da Associação; 
b. a proposta, para aprovação do Conselho Deliberativo, do valor, periodicidade 

para cobrança e forma de pagamento das contribuições previstas no Artigo 14 
do presente Estatuto; 

c. as atividades de administração da Associação Antroposófica Moara e 
entidades por ela mantidas; 

d. a execução das políticas da Associação, a partir da missão e das estratégias 
estabelecidas previamente; 

e. a gestão da política de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de 
divulgação da Associação, bem com a definição da metodologia de trabalho a 
ser adotada pela Associação, inclusive com a modificação de rotinas e 
procedimentos técnico-administrativos; 

f. a elaboração e apresentação ao Conselho Deliberativo, até o dia 15 (quinze) 
de setembro de cada ano, do Orçamento Anual de Receitas e Despesas da 
Associação, fixando metas e principais atividades a serem desenvolvidas no 
ano fiscal seguinte. 

g. a elaboração e apresentação ao Conselho Deliberativo, até o dia 15 (quinze) 
de outubro de cada ano, do Relatório Anual da Diretoria, no qual deverá ser 
avaliado o andamento das atividades desenvolvidas pela Associação, e do 
Balanço Patrimonial da Associação; 

h. aprovar e fazer cumprir um Regimento Interno. 
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i. a elaboração e envio, ao Conselho Deliberativo, de propostas de alternativas 
para financiamento das atividades desenvolvidas pela Associação, bem como 
de realização de parcerias para o desenvolvimento de tais atividades; 

j. a elaboração e envio, ao Conselho Deliberativo, de projetos a serem 
desenvolvidos pela Associação com vistas à consecução de suas finalidades 
sociais; 

k. a elaboração de proposta, para apreciação pelo Conselho Deliberativo, de 
manutenção, incorporação, desativação e criação de projetos, segundo as 
prioridades fixadas no Plano Anual de Operações, bem como a avaliação dos 
resultados obtidos em cada projeto; 

l. a elaboração de proposta, para apreciação pelo Conselho Deliberativo, de 
alterações de prazos, realocação de recursos e de pessoas, redefinição de 
metas e objetivos dos projetos mencionados no item anterior; 

m. a elaboração e submissão ao Conselho Deliberativo de proposta para 
participação da Associação em redes temáticas e eventos; 

n. a decisão sobre a participação da Associação em eventos locais, que não 
impliquem gastos para a Associação; 

o. entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em 
atividades de interesse comum; 

p. a aceitação de doações recebidas de terceiros; 
q. a administração do caixa e as contas a pagar e a receber da Associação, 

mantendo em boa ordem a escrituração contábil da Associação; 
r. a direção das áreas contábil e de planejamento financeiro da Associação; 
s. a aprovação de todo e qualquer dispêndio a ser realizado pela Associação 

previsto no Orçamento Anual de Receitas e Despesas da Associação; 
t. a elaboração e aprovação de textos a serem publicados em nome da 

Associação; 
u. a representação da institucional da Associação, ativa e passivamente, em 

juízo ou fora dele, nos termos previstos no presente Estatuto; e 
v. eleição de membros, dentre os Associados, que deverão compor Comissões 

especialmente constituídas; 
w. definir sobre a admissão de Associados.  
x. a aplicação das penas de advertência, suspensão e expulsão, sujeitas à 

ratificação da Assembléia Geral, a qualquer Associado; e 
y. resolver os casos omissos, por votação dentre seus membros, e dirimir as 

dúvidas sobre questões de sua competência. 

Artigo 52 – Em todo e qualquer ato ou documento que importe em responsabilidade 
patrimonial para a Associação, ou que de outra forma a obrigue, e desde que, nos 
casos expressamente previstos no presente Estatuto, a realização ou formalização de 
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referido ato ou documento tenha sido autorizada pelo Conselho Deliberativo ou pela 
Assembléia Geral, conforme o caso, a Associação deverá estar representada: 
a. por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto; 
b. por qualquer dos Diretores, em conjunto com um procurador com poderes 

específicos; ou 
c. isoladamente, por procurador com poderes específicos, cuja procuração 

preveja, expressamente, a possibilidade de representação isolada da 
Associação. 

Parágrafo Único – As procurações serão sempre outorgadas em nome da 
Associação, por ao menos 2 (dois) Diretores, em conjunto, devendo especificar os 
poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período de 
validade limitado ao máximo de 2 (dois) anos. 

Artigo 53 – A direção Pedagógica da Escola Moara ficará a cargo do Corpo 
Docente, que para o desempenho de suas funções pedagógicas gozará de plena 
autonomia. 

 

Capítulo VIII – Dos Recursos Financeiros 

Artigo 54 – Os recursos financeiros necessários à manutenção da Associação 
poderão ser obtidos por: 
a. da receita de prestação de serviços dentro de sua finalidade estatutária; 
b. das receitas ordinárias das entidades integralmente mantidas pela associação; 
c. contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e 

internacionais; 
d. doações, legados e heranças; 
e. rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao 

patrimônio sob a sua administração; 
f. contribuições dos Associados; e 
g. recebimentos de direitos autorais etc. 

Artigo 55 – O ano contábil coincidirá com o ano civil e a escrituração das receitas e 
despesas, assim como dos haveres e bens, serão registradas em livros revestidos das 
formalidades legais. 
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Capítulo IX – Do Patrimônio 

Artigo 56 – O patrimônio da Associação será constituído por bens móveis, imóveis, 
semoventes, ações, apólices da divida pública, contribuições dos Associados, 
auxílios e donativos em dinheiro ou espécie, receitas extraordinárias, as decorrentes 
do patrimônio ou dos rendimentos, juros e correção monetária dos depósitos 
bancários ou aplicações financeiras, receitas decorrentes do resultado da execução 
de projetos e atividades da Associação e, ainda, receitas decorrentes de doações e 
subvenções de caráter público ou privado. 
Parágrafo Único – A geração de receita destina-se a cobrir despesas e custos da 
Associação, tendo em vista as finalidades dispostas no Artigo 3º deste Estatuto. 

Artigo 57 – No caso de dissolução da Associação, o respectivo patrimônio líquido 
será transferido a uma outra instituição congênere de fins filantrópicos reconhecida 
pelo Conselho Nacional de Seguridade Social (CNSS) do Ministério do Bem Estar 
Social ou por outro órgão competente e cujas finalidades e métodos mais se 
assemelhem aos da Associação Antroposófica Moara, conforme for fixado pela 
Assembléia Geral. 

 

Capítulo X – Da Prestação de Contas 

Artigo 58 – A prestação de contas da Associação observará no mínimo: 
 os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 
 a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, 

ao relatório de atividades de das demonstrações financeiras da entidade, 
incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, 
colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão; e 

 a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se 
for o caso, conforme previsto em regulamento. 

 

Capítulo VII - Da Extinção da Associação 

Artigo 59 – A Associação só poderá ser dissolvida ou extinta em Assembléia Geral 
Extraordinária especialmente convocada para este fim, quando se tornar impossível 
a continuação de suas atividades e mediante aprovação de, no mínimo, 2/3 (dois 
terços) de seus Associados. 
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Capítulo XI – Das Disposições Finais 

Artigo 60 – Os ocupantes de cargos associativos não respondem, nem mesmo 
subsidiariamente, pelas obrigações regularmente contraídas em nome da Associação, 
necessárias ao cumprimento das finalidades associativas previstas neste Estatuto. 

Artigo 61 – O Regimento Interno estabelecerá as normas de procedimento da 
Associação Antroposófica Moara a que as entidades filiadas se obrigam a cumprir. 

Artigo 62 – Todos os casos omissos neste Estatuto serão regulados e decididos pelo 
Conselho Deliberativo e referendados pela Assembléia Geral. 

Artigo 63 – O presente Estatuto só poderá ser alterado ou reformado em Assembléia 
Geral, por proposta do Conselho Deliberativo. 

Artigo 64 – O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação. 

Artigo 65 – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada nestes 
Estatutos. 

 

 

 

Brasília, 21 de Agosto de 2003 
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