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CAPÍTULO I – NATUREZA, SEDE, FORO E DURAÇÃO 

 

Art. 1º - ASSOCIAÇÃO ILERA: ANCESTRALIDADE E SAÚDE, pessoa jurídica de direito 

privado, associação sem fins lucrativos, de interesse coletivo, rege-se por este ESTATUTO 

e pelas disposições legais que lhe sejam aplicáveis, em especial a lei 10.406 de 

10/01/2002, neste estatuto designado, simplesmente como ILERA. 

 

Art. 2º - Associação ILERA: Ancestralidade e Saúde tem sua sede e domicílio jurídico a 

rua Padre Vicente de Araújo, 1149, Jardim Quisisana (Vila Nova Curuçá), CEP 08150-580, 

na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com atuação no território nacional, foro na 

cidade de São Paulo – SP, podendo estabelecer unidades ou escritórios de atuação e 

representação em qualquer localidade; sendo uma associação sem fins lucrativos e de 

duração indeterminada.  

 

Art. 3º - Esta entidade terá como caráter a promoção da pesquisa, educação em saúde 

coletiva, assistência social, bem como difundir arte e cultura a partir de uma perspectiva 

das culturas negra e indígena. 

 

CAPÍTULO II – DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 4º - Constituem em finalidade da Associação ILERA: Ancestralidade e Saúde: 

 

Parágrafo Primeiro – Para o cumprimento de suas finalidades compete a Associação: 

a. Disseminação de informações e conhecimentos sobre a Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra e a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas; 

b. Instrumentalizar e fomentar a disseminação das práticas da culturas negra e indígena 

para garantir o acesso a políticas públicas; 

c. Fomentar espaços de troca e partilha dos saberes das culturas negra e indígenas; 

d. Orientações sobre práticas de autocuidado nas suas sedes e espaços de parceiros e 

conveniados; 

e. Pesquisa, registro e catalogação dos saberes da cultura negra e indígena; 

f. Formar e organizar grupos produtivos para geração de renda; 

g. Implementar ações de arte e cultura nos territórios; 

h. Celebrar convênios com entes de direito público e privado nas esferas, federal, 

estadual, municipal e associar a entidades similares e da mesma natureza; 

i. Constituir um órgão próprio de comunicação para divulgar e promover suas finalidades 

e ações; 

j. Apoiar e implementar programas e projetos de preservação ambiental por meio de 

parcerias com organizações privadas e entidades públicas. 

 

Parágrafo Segundo – Os objetos sociais descritos no parágrafo primeiro deste artigo 

compreende as seguintes Classificações Nacional de Atividades Econômicas (CNAE): 
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85.50-3/02Atividades de gestão, assessoria, consultoria, orientação e assistência 

prestados ao sistema e ao processo educacional notadamente no âmbito da cultura negra 

e indígena; 

87.30-1/01 Serviços de unidade de acolhimento; 

87.30-1/02 Atividade em albergues assistenciais, de assistência social; 

87.30-1/99 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e 

particulares não especificadas anteriormente; 

88.006/00 Serviços de assistência social sem alojamento; 

94.30-8/00 Atividades em associações de defesa de direitos sociais; 

94.93-6/00 Atividades em organizações associativas ligadas à cultura e à arte; 

94.99-5/00 Atividades associativas não especificadas anteriormente; 

 

CAPÍTULO III - DAS ASSOCIADAS DIREITOS E DEVERES 

 

Art. 5º - Associação ILERA: Ancestralidade e Saúde. Não fará distinção de raça, credo, 

nacionalidade e classe social. É constituída por mulheres negras e indígenas, número 

ilimitado de associadas, maiores de 18 anos e que sejam aceitas via Assembléia. A 

admissão de novas associadas é aprovada pela diretoria e homologada pelo conselho de 

administração por meio da Assembleia Geral. 

 

Art. 6º - São direitos e deveres das associadas: 

a. Participar da assembleia geral, ordinárias e extraordinárias da Associação, quando 

estiver em pleno gozo de seus direitos; 

b. Deliberar sobre os critérios de escolha do representante associados no Conselho de 

Administração da Associação; 

c. Votar e ser votado como representante da Associação no Conselho de Administração; 

d. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos e atividades da associação, por meio de 

seu representante no Conselho de Administração; 

e. Participar das atividades que estejam ligadas direta e indiretamente a Associação; 

f. Colaborar, voluntariamente, sem remuneração, quando não tiver vínculo empregatício 

com Associação ILERA: Ancestralidade e Saúde, em projetos desenvolvidos pela 

Associação; 

g. Colaborar com a Diretoria na consecução dos trabalhos e objetivos; 

h. Propor alteração, em assembleia geral, do Estatuto; 

i. Desligar-se da Associação quando julgar necessário, protocolando seu pedido de 

desligamento; 

j. Apresentar novas associadas conforme capítulo llI - art. 5. 

k. Comunicar ao Presidente e à Assembleia Geral qualquer irregularidade verificada; 

l. Exercer o cargo para o qual foi eleito, salvo por motivo de força maior e justificável; 

m. Não poderão praticar atos que firam os princípios, ideias e finalidade da associação, 

sob pena de exclusão do quadro de associado, na forma do Estatuto; 

n. Zelar pelo desenvolvimento e boa imagem da Associação obedecendo as regras do 

Estatuto. 

o. Participar do planejamento e avaliação dos planos anuais de trabalho. 

 

Art. 7º - Dá-se o desligamento do associado mediante expresso pedido à Diretoria.  

 

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=8550302
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=8730101
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=8730102
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=8730199


ESTATUTO SOCIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM JANEIRO DE 2021 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, 

assim reconhecida em procedimento administrativo, obedecido ao disposto no estatuto; 

sendo este omisso, poderá também ocorrer se for reconhecida à existência de motivos 

graves, em deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes à Assembléia 

geral especialmente convocada para esse fim, garantindo o direito de ampla defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias e submetida à apreciação do Conselho Deliberativo, assegurando-

se ao Associado a interposição de recurso à Assembléia Geral cabendo à Diretoria 

regulamentar o respectivo procedimento administrativo. O desligamento será registrado em 

ata, cabendo recurso à Assembleia prazo 15 (quinze) dias. 

 

Art. 8º - Considera-se tacitamente renunciado o associado que, regularmente   convocado, 

deixar de comparecer, sem causa previamente justificada, a duas Assembleias Ordinárias 

consecutivas.  

 

CAPÍTULO IV - DOS ÓRGÃOS CONSTITUTIVOS 

 

Art. 9º - São órgãos da Associação ILERA: Ancestralidade e Saúde: 

a. Assembléia; 

b. Diretoria; 

c. Conselho fiscal; 

d. Conselho Consultivo; 

 

Art. 10º - A Assembleia Geral é o órgão soberano da Associação ILERA: Ancestralidade e 

Saúde: 

a. É constituída pelas suas associadas, no gozo de seus direitos; 

b. A Assembléia Geral se reunirá ordinariamente uma vez por ano, e 

extraordinariamente, quando convocada pela maioria simples da Diretoria ou 1/5 (um 

quinto) das associadas. 

 

Art. 11º - A Assembleia Geral funcionará em primeira convocação com a presença mínima 

de um terço das associadas e em segunda convocação, meia hora após a primeira, com 

qualquer número.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembleia Geral será convocada através de carta simples e ou 

correio eletrônico, que será enviada pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da sua 

realização, na qual deverá constar a pauta da ordem do dia, cujo edital será afixado na 

sede da entidade em igual prazo.  

 

Art. 12º - Compete assembleia geral: 

a. Decidir em última e definitiva instância; 

b. Eleger a Diretoria quando vencer quando vencer o seu mandato; 

c. Reformular os Estatutos; 

d. Aprovar o Regimento Interno; 

e. Apreciar relatório da Diretoria e decidir sobre assuntos relevantes; 

f. Aprovar o balanço e as contas do exercício do ano anterior; 

g. Analisar e aprovar o planejamento do próximo exercício. 

 

Art. 13º -  As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pela maioria dos 
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presentes, sendo proibidos os votos por procuração.  

 

CAPÍTULO V - DA DIRETORIA 

 

Art. 14º -  A Diretoria será composta dos seguintes membros eleitos pelas associadas: 

a. Presidente; 

b. Tesoureira; 

c. Secretária; 

 

Art. 15º -  Compete à diretoria: 

a. Supervisionar a administração, dentro da Lei, do Estatuto e do Regulamento Interno; 

b. Encaminhar as decisões aprovadas em Assembleia Geral; 

c. Autorizar despesas; 

d. Propor à Assembleia Geral modificações que se fizerem necessárias no Estatuto; 

e. Resolver os casos omissos; 

f. Organizar e contratar a Secretária Executiva para dar cumprimento às finalidades da 

Associação. 

 

Art. 16º -  A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre. 

 

Art. 17º -   Compete a presidente: 

a. Representar a Associação ILERA: Ancestralidade e Saúde judicialmente e 

extrajudicialmente; 

b. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e Assembleias Gerais ordinárias; 

c. Solucionar os casos de urgência, submetendo-os, a seguir à aprovação da Diretoria; 

d. Assinar com o Tesoureiro, os cheques e documentos relativos à movimentação do 

numerário; 

e. Apresentar anualmente à Assembleia Geral as exposições das atividades e 

prestações de contas; 

f. Convocar reuniões extraordinárias da Diretoria; 

g. Convocar eleições para a Diretoria. 

 

Art. 18º -  Compete à secretaria: 

a. Substituir a Presidente em suas faltas e impedimentos; 

b. Ter sob sua guarda o livro de Atas; 

c. Lavrar as Atas; 

d. Secretariar reuniões da Diretoria e Assembleias Gerais. 

 

Art. 19º -  Cabe a tesoureira: 

a. Ter sob sua guarda a responsabilidade do patrimônio da Associação ILERA: 

Ancestralidade e Saúde; 

b. Assinar com a presidente os cheques e demais papéis relativos aos movimentos e 

valores; 

c. Controlar a arrecadação das contribuições à Associação ILERA: Ancestralidade e 

Saúde; 

d. Ter sob sua guarda os LIVRO-CAIXA; 

e. Elaborar o Balanço anual e os inventários patrimoniais.  
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CAPÍTULO VI - CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL 

 

Art. 20º -  O conselho consultivo é um órgão de competência cumulativa de 

assessoramento administrativo e técnico da diretoria executiva de caráter resolutiva nas 

matérias que não sejam de competência privativa da assembleia; com poder de iniciativa 

nas questões de alta relevância não privativas da diretoria executiva; e de função 

mediadora entre a diretoria e os associados, formado por 2 (dois) membros sendo eleito 

por estes com mandato de 5 (cinco) anos; 

 

Art. 21º -  O conselho fiscal, órgão fiscalizador dos atos administrativos, é formado por 2 

(dois) membros com mandato de 5 (cinco) anos. 

 

Art. 22º - O conselho Fiscal e Consultivo se reunirá com a diretoria executiva, a qualquer 

tempo e quantas vezes forem necessárias para tratar de casos omissos de associados e 

ou situações que exigem ser tratadas por este colegiado. Poderá decidir e deliberar ações 

em situações emergentes, quando não houver quórum suficiente na assembleia geral. 

Ainda tratar e deliberar ações quando a assembleia geral não obter quórum suficiente para 

tomada de decisões que exijam resposta premente. 

 

Parágrafo primeiro: Nenhum membro dos órgãos colegiados terá responsabilidade nem 

solidária, nem subsidiária pelas obrigações sociais. 

 

CAPÍTULO VII - DAS ELEIÇÕES E POSSE 

 

Art. 23º -  As eleições para a Diretoria realizar-se-ão de 5 (cinco) em 5 (cinco) anos, por 

chapa completa de candidatos, pela Assembleia Geral Ordinária, sempre por voto secreto. 

 

Art. 24º - Em caso de renúncia coletiva, as eleições realizar-se-ão pela Assembleia Geral 

Extraordinária, da mesma forma aqui estabelecida, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A renúncia coletiva somente será aceita em Assembleia Geral. 

 

CAPÍTULO VII - DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 25º - O Patrimônio da Associação ILERA: Ancestralidade e Saúde é constituído:  

a. Contribuições das associadas; 

b. Das subvenções e donativos; 

c. Das vendas patrimoniais; 

d. Dos móveis ou imóveis que possui ou vier a possuir; 

e. Dos resultados de eventos e atividades sociais. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Poderá também a Associação ILERA: Ancestralidade e Saúde 

manter atividades comerciais, industriais e agrícolas, desde que os rendimentos destas 

atividades sejam destinados exclusivamente às realizações de seus objetivos e fins 

sociais.  

 

Art. 26º - Todas as rendas da Associação ILERA: Ancestralidade e Saúde, provenientes 
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quer dos donativos e contribuições que lhe sejam feitos, quer dos seus bens patrimoniais, 

fundidos no superávit Anual das Receitas sobre Despesas, aplicar-se-ão na melhoria ou 

ampliação das atividades para a realização de seus fins na formação de um Fundo de 

Reserva, a juízo da Assembleia Geral. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Associação ILERA: Ancestralidade e Saúde não distribuirá 

resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob 

nenhuma forma. Suas receitas, rendas, rendimentos ou eventual recurso operacional, 

serão aplicados na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 

 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 28º -  Associação ILERA: Ancestralidade e Saúde, será dissolvida quando se torne 

impossível a continuação de suas atividades, o que só poderá acontecer por  

Assembleia Geral Extraordinária. 

 

Parágrafo Primeiro: Extinta a Entidade, pagos todos os compromissos, o eventual 

patrimônio remanescente reverterá em benefício de entidades congêneres devidamente 

registradas no CNAS- Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública a ser 

deliberada em assembleia.  

 

Parágrafo Segundo - Na hipótese de contratação como empregada da Associação, a 

associada será automaticamente excluída de seu quadro associativo. 

 

Art. 29º -  As associadas, membros da diretoria, do conselho fiscal, colaboradores de 

qualquer espécie e funcionários respondem solidária ou subsidiariamente pelos atos 

praticados neles e pelas obrigações sociais contraídas pela entidade.  

 

Art. 30º -  Este Estatuto entrará em vigor na data de aprovação pela Assembleia Geral.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - As disposições deste Estatuto só poderá ser reformulada em 

sessão da Assembleia Geral, por deliberação de pelo menos 2/3 (dois terços) dos 

presentes na Assembleia Geral. 

 

São Paulo – SP, 06 de janeiro de 2021. 

 

 

 

______________________ 

Presidente 


