
 

ESTATUTO SOCIAL  

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO TEMPLO DA HUMANIDADE 
 

 

 

CAPÍTULO I: DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO 

  

ARTIGO 1º – Denominação e duração 

A Associação dos Amigos do Templo da Humanidade é uma associação civil, sem fins 

lucrativos, sem cunho político ou religioso, com prazo de duração indeterminado, que se 

regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. 

  

ARTIGO 2º – Sede 

A Associação dos Amigos do Templo da Humanidade tem sede e foro na cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Benjamin Constant nº74 e poderá, por decisão da 

Diretoria Executiva, nomear representantes ou correspondentes, pessoas físicas ou jurídicas, 

no Brasil ou no exterior, abrir e/ou fechar escritórios e dependências. 

  

ARTIGO 3º – Finalidade 

As finalidades da Associação dos Amigos do Templo da Humanidade são promover o 

processo de restauração e revitalização do TEMPLO DA HUMANIDADE, imóvel 

pertencente à IGREJA POSITIVISTA DO BRASIL, e contribuir para divulgação de seus 

acervos e de sua História junto à população, cabendo em especial: 

 

a) sensibilizar o grande público à importância histórica, arquitetônica e patrimonial do 

prédio e dos acervos do TEMPLO DA HUMANIDADE; 

b) contribuir na constituição de uma rede de relações para apoiar o projeto de restauração 

e revitalização do TEMPLO DA HUMANIDADE e viabilizar suas propostas culturais 

perante a personalidades, escolas do bairro, universidades, instituições museais, 

organismos de preservação, dentre outros; 

c) estimular a integração cultural do TEMPLO DA HUMANIDADE com o bairro, o 

Município, o Estado, o País e o exterior; 

d) incentivar e apoiar o processamento técnico, a conservação e a restauração dos acervos 

museológico, bibliográfico e documental do TEMPLO DA HUMANIDADE; 

e) fomentar e apoiar a realização de atividades culturais que tenham relação com os 

interesses do TEMPLO DA HUMANIDADE; 

f) estabelecer e manter intercâmbio com outras associações e entidades afins, no País e 

no exterior; 

g) angariar recursos financeiros, materiais e técnicos para a realização dos objetivos da 

Associação dos Amigos do Templo da Humanidade. 

  

 

 



CAPÍTULO II - QUADRO SOCIAL 

  

ARTIGO 4º– Número de associados 

É ilimitado o número de associados, podendo participar do quadro social pessoas físicas ou 

jurídicas, desde que satisfaçam as exigências e condições previstas neste Estatuto. 

  

Parágrafo Único. A pessoa jurídica associada indicará quem a represente junto à Associação 

dos Amigos do Templo da Humanidade, com plenos poderes para exercer em suas reuniões 

todas as atribuições outorgadas por este Estatuto; o representante da pessoa jurídica associada 

poderá ser por esta substituído a qualquer tempo, em razão de interesse seu ou atendendo à 

solicitação da Diretoria Executiva.  

 

ARTIGO 5º – Categorias de associados 

A Associação dos Amigos do Templo da Humanidade terá as seguintes categorias de 

associados: 

a) MEMBROS FUNDADORES – aqueles que participaram da constituição da 

Associação dos Amigos do Templo da Humanidade e também aqueles que a ela se 

associarem no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua constituição; 

b) MEMBROS HONORÁRIOS – aqueles que houverem prestado relevantes serviços ao 

TEMPLO DA HUMANIDADE e/ou à área cultural, nos termos do artigo sétimo do 

presente Estatuto; 

c) ASSOCIADOS – as demais pessoas físicas ou jurídicas admitidas ao quadro social.   

 

ARTIGO 6º – Admissão 

A admissão de associados será feita mediante proposta escrita assinada pelo candidato e 

preenchimento de formulário de inscrição específico para este fim, a ser aprovada por 

qualquer membro da diretoria executiva. 

  

ARTIGO 7º – Admissão de membros honorários 

A proposta para Membros Honorários deverá ser justificada e subscrita por no mínimo 03 

(três) associados da mesma categoria, ou por membro da Direção Executiva. A proposta será 

avaliada em sessão Ordinária da Assembléia Geral pelo voto da maioria de seus membros. 

  

ARTIGO 8º – Anuidade 

O valor da anuidade será fixado pela Diretoria Executiva a cada Exercício Social, e ratificado 

pela Assembleia Geral Ordinária, será pago no primeiro trimestre de cada ano e não será 

devido pelos membros honorários. 

 

Parágrafo Primeiro. A Diretoria poderá fixar anuidade simbólica ou não cobrar anuidade em 

determinado ano, desde que não coloque em risco as atividades sociais. 

 

Parágrafo Segundo. Em havendo manifesta necessidade financeira a Assembleia Geral 

poderá fixar contribuição extraordinária a ser paga pelos associados. 

 



Parágrafo Terceiro. Os associados das diversas categorias poderão contribuir com 

importâncias suplementares para financiar os objetivos da Entidade. 

  

 

CAPÍTULO III - DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

  

ARTIGO 9º – Direitos dos associados 

São direitos dos Associados: 

a) assistir às Assembléias Gerais; 

b) propor novos associados, obedecidas as exigências Estatutárias; 

c) apresentar sugestões à Direção Executiva relativas a assuntos de interesse geral. 

d) ter acesso a todos os papéis e informações da Associação dos Amigos do Templo da 

Humanidade. 

e) recorrer à Assembléia Geral contra qualquer ato da Diretoria Executiva; 

f) votar e ser votado a qualquer cargo da Diretoria Executiva, na forma prevista neste 

Estatuto. 

 

Parágrafo Único. O direito de votar e ser votado nas Assembleias Gerais é reservado aos 

Associados em dia com suas anuidades.  

 

ARTIGO 10º –Exclusão 

São casos de exclusão da associação: 

a) manutenção de atuação pública e notória contrária aos interesses da Entidade. 

b) não pagamento das contribuições financeiras regularmente fixadas. 

 

Parágrafo Primeiro. A exclusão é ato decisório da competência da Direção Executiva, por 

maioria absoluta dos votos, garantido direito de defesa e cabendo recurso à Assembleia Geral, 

no prazo de 15 dias da intimação da decisão. 

 

Parágrafo Segundo. O recurso será endereçado à Direção Executiva que convocará uma 

Assembleia Extraordinária para decidir sobre o recurso nos termos do artigo 14°, garantindo-

se o contraditório e a ampla defesa. 

  

 

CAPÍTULO IV - PATRIMÔNIO E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

  

ARTIGO 11º - Patrimônio 

O patrimônio da Associação dos Amigos do Templo da Humanidade é constituído de: 

a) contribuições dos associados em suas diversas categorias; 

b) subvenções federais, estaduais e municipais; 

c) doações, patrocínio, legados e outros recursos que lhe forem concedidos por pessoas 

físicas ou jurídicas, associadas ou não. 

  



Parágrafo Único. As rendas da Associação dos Amigos do Templo da Humanidade serão 

integralmente aplicadas na execução e desenvolvimento de seus objetivos. 

 

 

CAPÍTULO V - ÓRGÃOS SOCIAIS 

  

ARTIGO 12º - Órgãos 

A Associação dos Amigos do Templo da Humanidade será integrada pelos seguintes 

órgãos: 

a) Assembléia Geral; 

b) Diretoria Executiva. 

 

ARTIGO 13º - Remuneração 

Os membros da Assembléia Geral e da Diretoria Executiva não serão remunerados a qualquer 

título ou pretexto e nem farão jus a qualquer percepção de vantagens, de que natureza for. 

  

ARTIGO 14º –  Convocação da Assembléia Geral  

A Assembléia Geral, órgão máximo de deliberação social, poderá ser Ordinária ou 

Extraordinária.  

 

Parágrafo Primeiro. A convocação da Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária deverá 

ser feita por qualquer meio escrito, com antecedência de 10 (dez) dias da data da reunião, por 

iniciativa da Direção Executiva.  

 

Parágrafo Segundo. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente até 31 (trinta e 

um) de julho de cada ano. 

 

Parágrafo Terceiro. A Assembléia Extraordinária reunir-se-á quando convocada pela 

diretoria executiva ou por, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto em 

dia com suas anuidades. 

 

Parágrafo Quarto. A convocação escrita da Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária 

especificará: local, dia, mês, ano, hora da primeira e segunda chamada, ordem do dia, e nome 

de quem a convocou. 

 

Parágrafo Quinto. A Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária instalar-se- á em 

primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto e, 

em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número de associados com 

igual direito.  

 

ARTIGO 15º – Competência da Assembléia Geral 

À Assembleia Geral Ordinária compete: 

a) apreciar os planos de ação da Diretoria Executiva; 

b) deliberar sobre a previsão orçamentária e a prestação de contas do exercício anterior; 



c) estabelecer o valor das contribuições dos associados; 

d) eleger, dentre os Associados com direito a voto, os membros da Diretoria Executiva, 

cujo mandato será de 02 (dois) anos conforme disposto do Artigo 16. 

  

Parágrafo Primeiro. A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada a qualquer 

tempo para: 

a) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social vigente; 

b) decidir sobre a dissolução da Associação; 

c) destituir os membros da Diretoria Executiva 

d) decidir sobre qualquer assunto relevante e de interesse da Associação e/ou de seus 

Associados. 

  

Parágrafo Segundo. As decisões das Assembléias Gerais serão tomadas por maioria simples 

de votos, exceto para a alteração do estatuto, dissolução da associação e destituição da 

Diretoria Executiva, que serão tomadas por três quartos dos votos. 

 

Parágrafo Terceiro. É permitido o voto por procuração, mediante apresentação de 

documento escrito, sendo vedada a acumulação de mais de 5 (cinco) procurações em um só 

associado. 

   

ARTIGO 16º – Diretoria Executiva 

A Diretoria Executiva, nos termos do artigo 12 (doze) compor-se-á dos seguintes membros. 

a) Presidente; 

b) Secretário; 

c) Tesoureiro 

 

Parágrafo Primeiro. O mandato dos membros da Diretoria Executiva é de 02 (dois) anos. 

 

Parágrafo Segundo.  No caso de vacância de qualquer cargo da Diretoria, a Assembléia 

Geral elegerá o substituto para preenchê-lo, pelo tempo que faltar para o cumprimento do 

Mandato do substituído, entre os sócios contribuintes. 

  

ARTIGO 17º – Convocação da Diretoria Executiva 

A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Presidente e/ou Secretário, mediante 

comunicação com antecedência de 2 (dois) dias, lavrando-se ata dos respectivos trabalhos. 

 

Parágrafo Único. As decisões serão tomadas por maioria absoluta dos votos. 

 

ARTIGO 18º – Competência da Diretoria Executiva 

Compete à Diretoria Executiva: 

a) promover a realização dos objetivos da Associação dos Amigos do Templo da 

Humanidade; 

b) administrar a Associação dos Amigos do Templo da Humanidade, executando as 

deliberações de competência da Assembléia Geral; 



c) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

d) elaborar as demonstrações financeiras e o orçamento anual que submeterá à 

Assembléia Geral; 

e) elaborar e reformar o Regimento Interno para apreciação da Assembléia Geral; 

f) elaborar o projeto de reforma deste Estatuto, a ser apresentado à Assembléia Geral 

Extraordinária; 

g) gerir a Associação dos Amigos do Templo da Humanidade, investindo os recursos 

existentes da melhor maneira possível, 

h) submeter à Assembléia Geral, anualmente, o Plano de Ação da Associação dos 

Amigos do Templo da Humanidade. 

  

ARTIGO 19º – Atribuições do Presidente 

São atribuições do Presidente: 

a) coordenar as ações da Diretoria e tomar as iniciativas necessárias para a realização dos 

objetivos da Associação; 

b) representar a Associação dos Amigos do Templo da Humanidade em juízo ou fora 

dele, bem como em todas as relações com terceiros, podendo delegar esses poderes; 

c) outorgar procuração a terceiros fixando no instrumento de mandato, os poderes e o 

prazo de sua duração 

d) executar ou fazer executar as decisões tomadas pela Assembléia Geral; 

e) convocar os membros da Diretoria para reuniões ordinárias; 

f) convocar a Assembléia Geral para reuniões extraordinárias; 

g) presidir as reuniões da Assembléia Geral, nas quais votará normalmente, tendo ainda o 

voto de qualidade em caso de empate; 

h) assinar, em conjunto com o tesoureiro, todos os cheques e outros títulos de crédito 

emitidos pela Associação e demais documentos contábeis, financeiros ou patrimoniais; 

i) assinar, em conjunto com o tesoureiro ou o secretário, quaisquer contratos ou 

convênios; 

j) assinar juntamente com o Secretário, as atas das reuniões da Assembléia Geral. 

 

ARTIGO 20º – Atribuições do Secretário 

São atribuições do Secretário: 

a) secretariar as reuniões da Assembléia Geral; 

b) assinar juntamente com o Presidente as atas das reuniões da Assembléia Geral; 

c) manter atualizado o cadastro de associados; 

d) promover a convocação dos associados para as reuniões da Assembléia Geral; 

e) manter atualizados os livros de presença e registros de atas de reuniões da Assembléia 

Geral; 

f) substituir o Presidente em caso de ausência ou impedimento dele. 

 

ARTIGO 21º – Atribuições do Tesoureiro 

São atribuições do Tesoureiro: 

a) promover e controlar a arrecadação das contribuições dos associados, bem como 

quaisquer outras doações, auxílios e financiamentos; 



b) propor diretrizes financeiras para a gestão da Associação dos Amigos do Templo da 

Humanidade; 

c) depositar quantias em estabelecimentos de crédito e realizar aplicações de recursos; 

d) elaborar balanço anual do exercício e a prestação de contas do período; 

e) elaborar a proposta orçamentária de cada exercício. 

 

 

CAPÍTULO VI - LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO 

  

ARTIGO 22º – Liquidação e Dissolução 

A dissolução da Associação dos Amigos do Templo da Humanidade será decidida pela 

Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, obedecido o 

disposto no Artigo 15. 

  

Parágrafo Primeiro. O patrimônio existente, se houver, não será distribuído entre os 

associados, passando a pertencer à IGREJA POSITIVISTA DO BRASIL, proprietária do 

TEMPLO DA HUMANIDADE. 

  

Parágrafo Segundo. Os associados não respondem, solidária ou subsidiariamente, por 

obrigações contraídas pela Associação dos Amigos do Templo da Humanidade. 

  

 

CAPÍTULO VII - O ANO SOCIAL E AS CONTAS 

  

ARTIGO 23º – Ano social 

O ano social coincidirá com o ano civil. Ao fim de cada exercício serão levantado o balanço 

geral e preparados os relatórios do Diretoria Executiva referentes ao período. 

  

ARTIGO 24º – Balanço e demonstração de contas 

Anualmente, após aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, deverão ser franqueados aos 

associados o balanço e a demonstração de contas da Associação dos Amigos do Templo da 

Humanidade. 

  

 

 

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2015. 

  

 

 

 


