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CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DEVERES.  

 

Artigo 1°. A ASSOCIAÇÃO GRECO ORTODOXA E BENEFICENTE ACRÓPOLIS, neste 

ESTATUTO designada, simplesmente, como “ASSOCIAÇÃO”, entidade jurídica de direito privado e 

de interesse público, é uma organização não Governamental constituída em forma de Associação Civil 

Beneficente Sem Fins Lucrativos. 

 

Artigo 2º. A ASSOCIAÇÃO terá sua sede própria na Rua Darke de Matos, 46 – Higienópolis – Cep. 

21051-470 - Rio de Janeiro – RJ, com o Fórum na Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, para 

dirimir todos os seus impasses e dúvidas que possam advir do presente instrumento e se regerá pelo 

presente ESTATUTO e pela legislação que disciplina esta forma societária e associacional, fundada 

em 08 de março de 1952. 

 

Artigo 3°. A Associação tem por finalidade: 

 

1. Promover e incentivar, pela prática, a fé apostólica tal qual consolidada na Santa Tradição da 

Igreja Greco Ortodoxa; 

2. Promover a união e representar os cidadãos gregos – ou de seus descendentes – que residem 

no Estado do Rio de Janeiro; 

3. Conservar e divulgar a civilização, a cultura, a língua e os costumes helênicos; 

4. Estreitar os laços entre Brasil-Grécia. 

 

Artigo 4°. São Deveres da Associação: 

 

1. Prestar, dentro dos limites de suas possibilidades, orientação e assistência aos membros da 

comunidade, que dela necessitarem; 

2. Dentro de suas possibilidades, construir e manter asilos, creches, escolas e hospitais; 

3. Propiciar ambiente fértil às práticas ascéticas e outras tipicidades da Religião Cristã Greco 

Ortodoxa, promovendo – dentro de suas possibilidades – retiros espirituais para a deificação 

de todos os fiéis ortodoxos dentro de sua representatividade territorial; 

4. Dentro de suas possibilidades, apoiar e incentivar – inclusive financeiramente – a formação e 

aperfeiçoamento do clero cujas vocações surgirem em seu seio ou que a ela for enviado pelos 

hierarcas vinculados ao Patriarcado Ecumênico de Constantinopla; 

5. Dentro de suas possibilidades, apoiar e incentivar – inclusive financeiramente – a formação e 

aperfeiçoamento de todo o laicado que dela participe; 

6. Cuidar para que seu ambiente seja fértil ao pensamento livre e à liberdade de expressão, 

acolhendo a todos que a buscar, sendo vedada, no entanto, a disseminação de ideologias 

políticas – de qualquer orientação que seja – dentro de suas dependências quando contrárias à 

Ortodoxia ou quando ultrapassarem os limites da legislação vigente na República Federativa 

do Brasil. 

7. Cuidar para que seu ambiente seja livre de discriminações decorrentes de raça, origem, sexo, 

credo, orientação política ou sexual, abstendo-se seus membros de proferir qualquer juízo 

contra quem quer que seja. 

 

CAPÍTULO II 

DA DURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

 

Artigo 5°. A duração da Associação será por tempo indeterminado. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ASSOCIADOS E DE SUA ADMISSÃO 

 

Artigo 6°. A Associação é constituída por um número indeterminado de associados, maiores de 21 

(vinte e um) anos, preferencialmente de nacionalidade grega ou descendentes de gregos. Porém, 

obrigatoriamente cristãos ortodoxos, provenientes de quaisquer das Igrejas Canônicas. 

Artigo 7°. Haverá na Associação 05 (cinco) categorias de associados: 
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1) Fundadores; 

2) Honorários; 

3) Beneméritos; 

4) Colaboradores; 

5) Contribuintes. 

 

§1°. Considera-se associado-fundador o associado que tenha assinado a Ata de Fundação da 

Associação Greco Ortodoxa em 08 de março de 1952. 

 

§2°. O título de associado-honorário poderá ser conferido pela Diretoria como homenagem especial 

(P. Ex.: Embaixador ou Cônsul em exercício). 

 

§3°. O título de associado-benemérito poderá ser conferido pela Diretoria, às pessoas que tenham 

prestado relevantes serviços à Associação Greco Ortodoxa e Beneficente Acrópolis ou à Igreja 

Ortodoxa Grega de Santo André Apóstolo (P. Ex.: O sacerdote e a presvítera). 

 

§4°. A critério da Diretoria poderão ser admitidos associado-colaboradores, desde que apresentados e 

conhecidos por 02 (dois) sócios contribuintes. 

 

§5°. Considera-se associado-contribuinte aquele que paga como contribuição mensal a importância 

prevista por este estatuto e que esteja em dia com a mesma. 

 

§6°. A admissão de sócios contribuintes é prerrogativa da Diretoria Executiva, desde que o proponente 

cumpra os seguintes requisitos: 

 

1) Ser cristão ortodoxo praticante, proveniente de qualquer das Igrejas Canônicas e que seja 

assíduo nos eventos da Associação, bem como nas Liturgias; 

2) Ser parente – ainda que por afinidade – de pessoa que preencha os requisitos da alínea 

anterior e desde que também seja ortodoxo; 

3) Ser residente no Estado do Rio de Janeiro. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS DEVERES E DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

 

Artigo 8°. São direitos dos associados, desde que adimplentes com todas as suas obrigações 

estatutárias: 

 

1) Usufruir das prerrogativas fixadas neste Estatuto; 

2) Beneficiar-se dos serviços que a Associação prestar aos associados; 

3) Participar dos eventos de caráter religioso, recreativo, esportivo, social, técnico, cultural, 

educacional, beneficente e cívico promovidos pela Associação Greco Ortodoxa; 

4) Integrar comissões especiais ou departamentos criados pela Diretoria para os quais os 

mesmos sejam convidados; 

5) Votar e ser votado, respeitando as restrições constantes deste Estatuto; 

6) Inscrever associados na forma estabelecida pela Diretoria Executiva; 

7) Participar das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; 

 

Artigo 9°. São deveres dos associados e de seus dependentes: 

 

1) Acatar, cumprir e fazer cumprir fielmente as normas do presente Estatuto e demais 

decisões dos órgãos diretivos da Associação; 

2) Participar, direta ou indiretamente, para o engrandecimento da Associação e do seu nome, 

bem como auxiliar na realização de seus propósitos e finalidades; 

3) Efetuar pontualmente as contribuições a que seja obrigado; 

4) Zelar pelos bens da Associação e reparar os danos causados, por si próprio ou por seus 

convidados; 

5) Manter a secretaria da Associação informada sobre alteração de endereço; 

6) Responder pela conduta dos convidados; 
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7) Abster-se de divulgar e participar de eventos ou páginas em redes sociais que usem 

indevidamente – ou sem autorização – o nome da Associação, comunicando à Diretoria 

qualquer atividade estranha que, direta ou indiretamente, faça referência à Associação 

Greco Ortodoxa e Beneficente Acrópolis; 

 

Artigo 10°. De todo ato lesivo a direito ou contrário a este Estatuto poderá qualquer associado, no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar impugnação ou pleito formal (por escrito) dirigida à Diretoria 

Executiva. 

 

§1°. Da Decisão da Diretoria Executiva caberá recurso voluntário, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, ao 

Conselho Deliberativo, que deverá apreciar o recurso em até 60 (sessenta dias) corridos. 

 

§2°. Da Decisão do Conselho Deliberativo caberá recurso pleno, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, à 

Assembleia Geral, que apreciará o recurso na data prevista para sua realização antes de adentrar a 

qualquer outro item da pauta. 

 

§3°. A Impugnação ou o pleito suspendem os efeitos de seu objeto (ato lesivo a direito ou contrário a 

este Estatuto) até deliberação final. 

 

§4°. Se o ato lesivo a direito ou contrário a este Estatuto for praticado pela Diretoria Executiva, a 

impugnação ou pleito deverá ser dirigido ao Conselho Deliberativo. Se for praticado pelo Conselho 

Deliberativo, deverá ser dirigido à Assembleia Geral. 

 

§5°. As decisões da Assembleia Geral são plenas e irrecorríveis no âmbito da Associação, ressalvado o 

direito do associado envolvido eventualmente levar o caso ao crivo do Poder Judiciário. 

 

CAPÍTULO V  

DAS PENALIDADES 

 

Artigo 11°. Os associados estão sujeitos às penalidades de: advertência, suspensão, multa e de 

eliminação do quadro associativo, à critério de julgamento por parte da Diretoria Executiva, em 

decisão por maioria, nos casos de: 

 

1) Desacato à Assembleia Geral, aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, à Diretoria Executiva 

ou ao clero; 

2) Ofensa, vilipêndio ou discriminação decorrente de origem, etnia ou orientação política de 

quem quer que seja; 

3) Disseminar, dentro das dependências da Associação, ideologias contrárias à Ortodoxia ou 

que ultrapassem os limites da legislação vigente na República Federativa do Brasil. 

4) Cometimento de outras infrações ao critério da Diretoria Executiva, bem como as que 

forem, em matéria religiosa, reportas pelo clero à Diretoria Executiva; 

 

§1°. De todas as penalidades aplicadas, com base neste capítulo, caberá recurso pleno, no prazo de 20 

(vinte) dias úteis, à Assembleia Geral. O recurso terá efeito suspensivo. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

 

Artigo 12º. A Associação será administrada pelos seguintes órgãos: 

 

1) Assembleia Geral, que é o poder supremo da Associação; 

2) Conselho Deliberativo, que define a política e estabelece as diretrizes gerais de ação da 

Associação e será formado por, no mínimo, 03 (três) membros; 

3) Conselho Consultivo 

4) Diretoria Executiva; 

5) Conselho Fiscal, que faz a supervisão e fiscalização financeira e julgamento das contas da 

Associação. 
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Parágrafo único. A Associação jamais poderá abrir mão da existência do Conselho Deliberativo, no 

qual deverá haver, pelo menos, 01 (um) membro do Conselho Paroquial da Igreja Ortodoxa Grega de 

Santo André Apóstolo, a ser indicado pelo pároco independente de eleição. 

 

Artigo 13º. Aos órgãos indicados no artigo anterior, observadas a competência e as atribuições legais 

e estatutárias, caberão as decisões e administração da Associação Greco Ortodoxa em conformidade 

com o previsto nos capítulos deste Estatuto. 

 

Artigo 14º. Os mandatos da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal são de 

02 (dois) anos, eleitos seus integrantes em consonância com este estatuto. 

 

Parágrafo Primeiro. O membro do Conselho Paroquial da Igreja Ortodoxa Grega de Santo André 

Apóstolo, que fizer parte do Conselho Deliberativo, poderá ser substituído pelo pároco, a qualquer 

tempo, desde que justificada a substituição. 

 

Parágrafo Segundo. Da Substituição feita pelo pároco caberá recurso no prazo de 10 (dias), bem 

como a indicação dos substitutos poderá ser impugnada por qualquer associado. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E DO VOTO 

 

Artigo 15º. São elegíveis os associados que, cumulativamente, possuírem as seguintes condições: 

 

I. Ser reconhecido por seu comprometimento com a Grécia, sua língua e cultura, bem como com 

a Ortodoxia; 

II. Ser associado contribuinte há pelo menos 01 (um) ano;  

III. Ser residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro; 

IV. Ser maior e plenamente capaz, nos termos da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 

Civil); 

V. Estar em dia com suas obrigações pecuniárias;  

VI. Não ter lesado a Associação Greco Ortodoxa; 

VII. Não ter prestação de contas rejeitada pelo Conselho Fiscal;  

VIII. Possuir ilibado conceito social e moral; 

IX. Não ter histórico de inserção ou instigação de militância político-partidária, de qualquer 

natureza ou orientação, no seio da Associação, bem como não ter histórico de qualquer 

utilização – ou tentativa – da Associação para fins de campanha afeta às eleições oficiais para 

cargos dos Poderes Executivo e Legislativo da República Federativa do Brasil; 

X. Não ter histórico de inserção ou instigação de movimentos contrários à Ortodoxia ou, ainda, 

que tenham caráter violento de extremismo religioso; 

XI. Não existir contra o associado qualquer decisão de que não caiba mais recurso, relativa às 

penalidades previstas neste Estatuto; 

XII. Ser Ortodoxo (proveniente de qualquer Igreja Canônica) e frequentador assíduo da Igreja 

Ortodoxa Grega de Santo André Apóstolo; 

XIII. Não possuir, se for grego ou descendente, outra origem étnico-cultural que possa concorrer 

com a cultura helênica em grau de preferência. 

 

Artigo 16º. São Condições para votar nas eleições da Associação: 

 

I- Ser associado contribuinte há pelo menos 06 (seis) meses;  

II- Ser residente no Estado do Rio de Janeiro; 

III- Ter capacidade, ainda que relativa, conforme previsto nos artigos 1° ao 5°, da Lei n° 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

IV- Estar em dia com suas obrigações pecuniárias; 

V- Não existir contra o associado qualquer decisão de que não caiba mais recurso, relativa às 

penalidades previstas neste Estatuto; 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS ELEIÇÕES, APURAÇÃO DE VOTOS E POSSE DOS ELEITOS 
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Artigo 17º. Simultaneamente com a Diretoria Executiva será eleito o Conselho Fiscal em chapas 

independentes. 

 

Parágrafo Primeiro. Para a Diretoria Executiva, em cada chapa, constarão os nomes de 02 (dois) 

candidatos elegíveis, especificamente, para presidente e vice-presidente. 

 

Parágrafo Segundo. Para o Conselho Fiscal constarão, em cada chapa, os nomes de 03 (três) 

candidatos elegíveis. 

 

CAPÍTULO IX 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Artigo 18º. A Assembleia Geral, constituída dos associados contribuintes e adimplentes, é o órgão 

supremo da Associação. 

 

Parágrafo Primeiro. A participação nas reuniões da Assembleia Geral depende da comprovação da 

qualidade de associado e de estar em dia com as suas obrigações estatutárias. 

 

Parágrafo Segundo. A convite da Presidência, da Diretoria ou da própria Assembleia Geral, outras 

pessoas associadas – ou não – poderão participar das reuniões, mas sem direito ao voto. 

 

Artigo 19º. A Assembleia Geral é soberana nas resoluções não contrárias à legislação brasileira, sendo 

tomadas suas deliberações por maioria de votos dos presentes. 

 

Parágrafo Primeiro. A Assembleia Geral deliberará com a presença de 50% (cinquenta por cento) 

dos associados contribuintes, em primeira convocação e,, em segunda e última convocação, 01 (uma) 

hora depois, com qualquer número de associados contribuintes pressentes, êxito no caso previsto no 

artigo 35, Parágrafo Segundo, onda será observado o quórum ali previsto. 

 

Parágrafo Segundo. Ao presidente da Assembleia Geral, juntamente com o secretário, além do voto, 

caberá o voto de desempate, quando necessário. 

 

Artigo 20º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 01 (uma) vez por ano e, 

extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias, analisando e decidindo sobre os assuntos 

específicos para os quais for convocada. 

 

Artigo 21º. A convocação da Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será feita por Edital de 

convocação afixado na sede da Associação Greco Ortodoxa ou por correspondência a todos os 

associados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias de deliberar sobre os seguintes assuntos: 

 

a. Prestação de Contas; 

b. Majoração da contribuição mínima mensal;  

c. Alteração do Estatuto; 

d. Dissolução ou transformação da Associação; 

e. Julgar os recursos que lhe forem encaminhados;  

f. Declarar a perda de mandato eletivo; 

g. Outros assuntos. 

 

Artigo 22º. A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada pelo Presidente da Associação, 

pelo Presidente do Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal, pelo Relator de processo de perda de 

mandato ou por 20% (trinta por cento) dos associados quites com as obrigações estatutárias. 

 

Parágrafo Primeiro. No caso de convocação proposta por 20% (trinta por cento) dos associados em 

dia com suas obrigações estatutárias, o Presidente da Associação Greco Ortodoxa fica obrigado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do requerimento, a publicar o edital de 

convocação, na forma prevista no artigo 20. 
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Parágrafo Segundo. Do requerimento de que trata o parágrafo anterior, constará o motivo da 

convocação, obedecendo ao previsto nos artigos 9 e 20 deste estatuto. 

 

Parágrafo Terceiro. Deverão comparecer à Assembleia Geral, sob pena de nulidade da mesma, 2/3 

(dois terços) dos que a promoverem. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DIRETORIAS E DOS CONSELHOS 

 

Artigo 23º. A Associação será administrada por uma Diretoria Executiva composta por 06 (seis) 

membros onde o Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pela maioria de votos apurados pela 

Comissão Eleitoral designada pela Assembleia Geral e será assim constituída: 

 

 Presidente, Vice-presidente (Eleitos em Assembleia Geral); 

 Secretário, Tesoureiro e Diretor Social (Nomeados pelo Presidente); 

 Diretor Paroquial, a ser indicado, dentre os membros do Conselho Paroquial, pelo pároco da 

Igreja Ortodoxa Grega de Santo André Apóstolo. 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Artigo 24º. Compete à Diretoria Executiva: 

 

I. Dirigir a Associação de acordo com o presente Estatuto e administrar seu patrimônio seu 

patrimônio, objetivando promover o bem geral dos associados; 

II. Cumprir e fazer cumprir as leis, normas e determinações das autoridades competentes, bem 

como o Estatuto, resoluções próprias do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral; 

III. Cumprir e fazer cumprir, conforme orientação do pároco e do Conselho Paroquial, a Santa 

Tradição, bem como as normas Conciliares e Sinodais da Igreja Ortodoxa, em especial as de 

Direito Canônico do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, vetando aquilo que for 

contrário à fé Ortodoxa; 

IV. Organizar, com assistência de profissional da Contabilidade legalmente habilitado, o balancete 

semestral e o balanço anual; 

V. Aplicar penalidades de sua competência previstas neste Estatuto; 

VI. Reunir-se em sessão ordinária 01 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, sempre que o 

Presidente ou sua maioria convocar; 

VII. Das suas reuniões só poderão participar seus membros, o Presidente do Conselho 

Deliberativo, o Conselho Fiscal e o clero devidamente ordenado da Igreja Ortodoxa Grega de 

Santo André Apóstolo, assim como suas esposas; 

VIII. A convite da Diretoria, outras pessoas poderão participar, sem direito a voto, de suas reuniões; 

IX. Prestar contas, anualmente, de sua gestão econômico-financeira correspondente ao exercício 

anterior com apresentação de relatório contábil discriminado, acompanhado de balanço do 

patrimônio da Associação Greco Ortodoxa e o de suas variações; 

X. Criar e manter os seguintes departamentos na ordem de importância abaixo: 

 

1°. Igreja Ortodoxa Grega de Santo André Apóstolo;  

2°. Escolas; 

3°. Liga de Senhoras para o auxilio aos necessitados;  

4°. Neolaía (Νεολαία); 

5°. Biblioteca; 

6°. Quaisquer outros que julgarem necessários; 

 

XI-      Fixar a atribuição de cada departamento e baixar normas relativas à aplicação dos reursos     

postos à sua disposição. 

XII-      Promover a formação e a manutenção do(s) padre(s), proporcionando-lhe(s), além de 

remuneração apropriada e dentro das possibilidades, os meios para uma representação 

condigna da Igreja Greco Ortodoxa; 

XIII- Subvencionar, se for o caso, os vencimentos dos professores que atuarem na Associação; 
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XIV- Decidir sobre admissão, demissão e remuneração de empregados da Associação, bem como 

sobre a contratação de serviços, por proposta do Presidente; 

XV- Elaborar anualmente relatório das atividades, submetendo-o à representação do Conselho       

Deliberativo; 

 

Parágrafo Primeiro. Cada departamento, citados no inciso X deste artigo, terá seu regimento interno. 

 

Parágrafo Segundo. As decisões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos, com a presença de 

mais da metade de seus membros efetivos, cabendo ao Presidente, além do voto como Diretor, o de 

desempate, sempre que for necessário. 

 

Parágrafo Terceiro. A divisão e atribuição das responsabilidades serão estipuladas pela Diretoria 

Executiva entre os seus membros. 

 

Artigo 25º. Compete ao Presidente: 

 

I- Escolher e apresentar aos associados dentro de, no máximo, 30 (trinta) dias após as 

eleições, os membros que comporão a sua chapa, ou seja, o Secretário, o Tesoureiro e o 

Diretor Social; 

II- Exonerar, substituir e destituir qualquer dos três membros que comporão a sua chapa; 

III- Representar a Associação em Juízo ou fora dele, perante a administração pública, podendo 

delegar poderes e contratar procuradores habilitados, quando a lei exigir; 

IV- Assinar as atas das sessões, juntamente com o Secretário Geral, assim como o orçamento 

anual e os documentos contábeis ou econômico-financeiros, juntamente com o Tesoureiro 

Geral; 

V- Desempenhar todos os atos necessários ao funcionamento da Associação. 

 

Artigo 26º. Compete ao Vice-presidente: 

 

I- Auxiliar o Presidente e substituí-lo em suas faltas e impedimentos. 

 

Artigo 27º. Compete ao Secretário: 

 

I- Preparar a correspondência e o expediente da Associação, além de ter sob sua 

responsabilidade a guarda do arquivo da correspondência e dos documentos da 

Associação; 

II- Redigir as atas das sessões de Diretoria e assiná-las juntamente com o presidente; 

III- Organizar, dirigir e fiscalizar os serviços de secretaria, submetendo tudo à aprovação do 

Presidente. 

 

Artigo 28º. Compete ao Tesoureiro: 

 

I- Ter sob sua responsabilidade, controle e guarda os valores da comunidade, bem como 

assinar com o Presidente os cheques e efetuar os pagamentos e recebimentos autorizados; 

II- Apresentar mensalmente ao Conselho Fiscal o balancete e prestação de contas e, 

anualmente, o balanço; 

III- Recolher as disponibilidades da Associação em estabelecimento bancário quando a 

importância for superior a 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo vigente. 

 

Artigo 29º. Compete ao Diretor Social: 

 

I- Organizar o calendário das atividades culturais depois da aprovação da Diretoria,  além de 

dirigir as atividades recreativas e sociais da Associação. 

 

Artigo 30º. Compete ao Diretor Paroquial 

 

I- Garantir a execução das atividades religiosas, previamente estabelecidas pelo Conselho 

Paroquial e aprovadas pela Diretoria; 
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II- Levar ao conhecimento da Diretoria todas as necessidades logísticas e econômico- 

financeiras da Igreja para que sejam colocadas em pauta e, conforme o caso, inseridas na 

previsão orçamentária. 

 

CONSELHO DELIBERATIVO 

 

Artigo 31º. Compete ao Conselho Deliberativo, composto no mínimo por 02 (dois) membros eleitos 

pela Assembleia Geral e 01 (um) membro indicado pelo Conselho Paroquial: 

 

I- Eleger, dentre seus membros, o Presidente e o Secretário, na primeira reunião ordinária; 

II- Deliberar sobre o relatório anual da Diretoria;  

III- Julgar recursos que lhe forem encaminhados; 

IV- Reunir-se ordinariamente 02 (duas) vezes por ano, no terceiro domingo de cada semestre 

ou outra data previamente acordada, e, extraordinariamente, quantas vezes forem 

necessárias. 

 

CONSELHO CONSULTIVO 

 

Artigo 32º. Compete ao Conselho Consultivo, composto por ex-presidentes e ex-diretores não 

impugnados pela Assembleia Geral: 

 

I. Prestar informações e esclarecimentos sobre decisões pretéritas que possam influir na tomada 

de decisão da Diretoria ou do Conselho Deliberativo; 

II. Prestar informações e esclarecimentos sobre atividades pretéritas; 

III. Ajudar a Diretoria em exercício e opinar sobre a execução das obrigações estabelecidas no 

artigo 24, sempre que lhe for requerido; 

 

CONSELHO FISCAL 

 

Artigo 33º. Ao Conselho Fiscal, composto de 03 (três) membros eleitos, simultaneamente no dia da 

eleição para Presidente e Vice-presidente, em chapa independente, na forma deste Estatuto, caberá a 

fiscalização da gestão financeira da Associação. 

 

Artigo 34º. Compete ao Conselho fiscal, especificamente: 

 

I- Dar parecer sobre o balanço e a prestação de contas do exercício financeiro anterior;  

II- Fiscalizar o patrimônio e os departamentos, inclusive suas contas; 

III- Reunir-se ordinariamente 02 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente,, quando 

necessário. 

 

CAPÍTULO XI 

DA PERDA DE MANDATO 

 

Artigo 35º. Os membros da Diretoria Executiva e de qualquer um dos Conselhos perderá seu mandato 

nos seguintes casos: 

 

I- Deixar de comungar com os ideais da Associação, elencados no Artigo 2° deste Estatuto; 

II- Grave violação deste Estatuto;  

III- Abandono do cargo; 

IV- Transferência de domicílio para fora do Estado do Rio de Janeiro ou que para local que 

impossibilite o exercício do cargo; 

 

Parágrafo Primeiro. Para os fins do inciso I, deste artigo, entende-se como deixar de comungar com 

os ideais da Associação a perda voluntária de qualquer um dos requisitos do artigo 14 deste Estatuto. 

 

Parágrafo Segundo. Considera-se abandono do cargo a ausência não justificada a 03 (três) reuniões 

sucessivas da Assembleia Geral, da Diretoria ou dos Conselhos, para os respectivos integrantes. 

Artigo 36º. O requerimento de perda do mandato poderá formulado por qualquer Associado em dia 
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com as obrigações estatutárias, que deverá fazê-lo por petição escrita, devidamente identificada, com 

exposição clara dos fatos e dos fundamentos, instruída com todas as provas e dirigida à Assembleia 

Geral. 

 

Parágrafo Primeiro. Os requisitos do caput deste artigo se aplicam também à peça de defesa. 

 

Parágrafo Segundo. Tanto a petição inicial quanto a de defesa deverão ser assinadas pelos litigantes 

(Requerente e Requerido) e submetidas à reconhecimento de firma em cartório. 

 

Artigo 37º. O trâmite processual do Pedido de Perda de Mandato obedecerá ao seguinte rito mínimo: 

 

I- A petição inicial deverá ser protocolada junto ao Presidente do Conselho Deliberativo e, se 

contra este, junto ao Secretário; 

II- O recebedor ficará responsável por analisar se a petição atende aos requisitos do artigo 36 

deste Estatuto, bem como pela relatoria do caso concreto. 

 

a) Caso a petição atenda aos requisitos do artigo 36, deste Estatuto, o Relator notificará 

formalmente ao Requerido para que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, apresente sua 

defesa nos termos do Parágrafo Primeiro, do artigo 36, deste Estatuto. 

b) Caso a petição não atenda aos requisitos do artigo 36, deste Estatuto, o Relator requererá 

sua emenda, em 10 (dez) dias corridos, sob pena de arquivamento. 

 

III- Decorrido o prazo da defesa, com ou sem ela, o Relator analisará o caso concreto (com 

imparcialidade e limitado às previsões estatutárias), autuará em autos próprios (Juntar e 

encadernar de maneira que forme um livro), dará um número ao procedimento e convocará a 

Assembleia Geral na forma do artigo 22, deste Estatuto. 

 

a) A autuação poderá ser feita da forma que estiver disponível (p.ex.: encadernação, 

bailarinas etc), importando apenas que os documentos estejam em ordem cronológica de 

apresentação e unidos de forma que não se percam. 

b) A numeração do processo terá a seguinte estrutura: DATA DE PROTOCOLO DA 

INICIAL (p.ex.: 01092016 ou 01SET2016)/INICIAIS DO REQUERENTE/NÚMERO 

DE REFERÊNCIA (p.ex: 0001)/INICIAIS DO REQUERIDO. 

 

IV. No dia da Assembleia Geral, o Relator exporá os fatos, as fundamentações e as provas de 

ambos os lados, mas se absterá de dar sua opinião, franqueando o acesso e análise dos autos. 

V. No dia da Assembleia Geral, tanto o Requerente quanto o Requerido terão voz, por 05 (cinco) 

minutos cada, para expor oralmente suas razões perante a Assembleia. 

VI. Se houver testemunhas, estas poderão ser inquiridas livremente pelas partes, pela Assembleia 

e pelo Relator. 

VII. Após tomar conhecimento dos fatos, das fundamentações e das provas, a Assembleia Geral 

decidirá, ficando seu veredito firmado em ata. 

VIII. Da decisão não caberá recurso. 

 

Parágrafo único. Se o caso concreto exigir diligências não previstas este artigo, o Relator poderá criar 

mais procedimentos. 

 

CAPÍTULO XII 

DO PATRIMÔNIO, RENDAS E DESPESAS 

 

Artigo 38. Constitui patrimônio da Associação:  

 

I- A sede; 

II- A contribuição dos associados;  

III- As doações; 

IV- Os bens e valores adquiridos ou rendas pelos mesmos produzidos;  

V- Alugueis e juros de títulos depositados; 

VI- As multas e outras rendas eventuais; 
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Parágrafo Primeiro. Os bens imóveis da Associação são inalienáveis. 

 

Parágrafo Segundo. Só poderão ser vendidos ou permutados os bens imóveis da Associação após 

decisão de 80% (oitenta por cento) dos presentes na Assembleia Geral, especialmente convocada para 

este fim, observado o quorum mínimo de 80% (oitenta por cento) os associados em dia com suas 

obrigações estatutárias. 

 

Parágrafo Terceiro. Caso seja vendido algum patrimônio, preenchidas as exigências do parágrafo 

anterior, o dinheiro arrecadado será depositado na conta da Associação para usá-lo conforme 

deliberações da Assembleia Geral. 

 

Artigo 39º. Em caso de dissolução da Associação, o que só poderá ser decidido por Assembleia Geral, 

especialmente convocada para este fim e observando os percentuais de quórum e votos estabelecidos 

no Parágrafo Segundo, do artigo 37, deste Estatuto, o patrimônio será dividido seguindo os seguintes 

critérios: 

 

I- Se houver dissolução integral da comunidade, inclusive da Igreja: 

 

a) 50% (cinquenta por cento) para o Governo Grego; 

b) 50% (cinquenta por cento) para a Igreja Ortodoxa Grega 

 

Parágrafo único. Esta destinação só será concretizada se desde que os beneficiários se comprometam 

a manter as instalações com a mesma finalidade que tem hoje. 

 

II-   Se os beneficiários do inciso anterior não assumirem o compromisso estabelecido em seu 

Parágrafo Único e a Comunidade da Igreja Ortodoxa Grega de Santo André Apóstolo, por 

meio de seu Conselho Paroquial, decidir pela sua continuidade no mesmo local: 

 

a) Deverá a Comunidade, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se formalizar como 

entidade paroquial junto a um dos Patriarcados Ortodoxos com sucessão apostólica e 

com representatividade na América do Sul ou se formalizar como Associação  

independente e, após isso, lhe será transferida a sede da Associação, localizada à Rua 

Darke de Mattos, 46, Higienópolis, Rio de Janeiro/RJ, CEP n° 21051-470, juntamente 

com todo o seu mobiliário, por doação, para continuidade de suas atividades religiosas. 

b) A eventual sobra patrimonial da Associação será vendida e o dinheiro arrecadado 

destinado ao Governo Grego. 

 

III-  Se a comunidade da Igreja Ortodoxa Grega de Santo André Apóstolo se dividir para formar 

duas ou mais comunidades ortodoxas (paróquias) distintas e em locais diferentes: 

 

a) 45% (quarenta e cinco por cento) para o Governo Grego; 

b) 55% (cinquenta e cinco por cento) a ser dividido entre tantas quantas forem as 

paróquias constituídas – observadas as formalidades previstas na alínea “a”, do inciso 

II, deste artigo – para custear o inicial de suas atividades. 

 

Parágrafo único. A hipótese prevista neste inciso só será válida se as comunidades ortodoxas 

formadas possuírem, pelo menos, 01 (um) grego ou descendente em seu Conselho Paroquial à época 

da dissolução da Associação. 

 

CAPÍTULO XIII 

DOS DOCUMENTOS E REGISTROS 

 

Artigo 40º. Das reuniões da Assembleia Geral, da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, 

lavrar-se-ão atas assinadas obrigatoriamente pelo Presidente e pelo Secretario e, facultativamente, 

pelos demais presentes. 
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Parágrafo único. As atas das reuniões e os pareceres do Conselho Fiscal serão assinados por todos os 

seus membros presentes. 

 

CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 41º. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com objetivo de desvirtuar, impedir ou 

fraudar a aplicação de preceito legal e deste Estatuto. 

 

Artigo 42º. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 03 de março de 2018. 

 

 

 

 

  __________________________________________ 
Eugênia Fifas Patatas Machado 

Presidente  da Assembleia Geral Extraordinária 

 
 
 
 

     ______________________________________ 
Fernando José de Oliveira de Lima 

Secretario da Assembleia Geral Extraordinária 


