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ESTATUTO DO BANCO DA PROVIDENCIA
Reforma aprovada na assembleia geral ordinaria realizada em 25 de abril de 2018,

conforme ata em anexo.

CApiTULO PRIMEIRO

Qinominacao, Sede, Duracao e Obje±9

Art.1° -

0 Banco da Provid6ncia 6 uma associaeao, de carater fuantr6pico, com
personalidade juridica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial,

reconhecida coma de utilidade pdblica, erigida como obra social da

Arquidiocese do Rio de Janeiro e submetida a autoridade pastoral do
Arcebispo do Rio de Janeiro.

Art. 2° -

A associaeao, a criterio de seu Conselho Curador, constituido por todos

os seus associados. podera organizar e manter, diretamente.ou em regime
de convenio

com

entidade de fins

correlatos,

agencias,

escritorios,

instituig6es filiadas, 6rgaos assistenciais, sucursais e representae6es em
qualquer parte do territ6rio da cidade do Rio de Janeiro, na qual tern sede,

na Rua dos Arcos na 54 (parte) -Lapa -CEP: 20230-060.

Art. 30 -

A associagao ten duragao por tempo indeterminado.

A assembleia que

deliberar a sua extincao dispora sobre o destino do seu patrim6nio a
instituieao igualmente vinculada a autoridade pastoral do Arcebispo do

Rio de Janeiro ou a qualquer outra que Sua Excelencia vier a indicar e

que tenha prop6sitos identicos ou analogos aos que constituem o objeto do
Banco.

Art. 40 -

0 Banco foi instituido e exerce suas atividades mediante prestagao
constante de ajuda, fraterna e desinteressada, material e moral, aqueles
que dela necessitem, vedada qualquer discrimina¢ao par motivo de crenca,
raga,

sexo

ou convicgao

politica.

Para cumprir essa finalidade,

a
'
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associagao mobilizara o esfongo, o trabalho, as aptid6es. os meios

materiais, espirituais e os recursos humanos e tecnicos -de qualquer tipo

ou natureza - junto a todos, particulares, pessoas juridicas de direito
privado e/ou de direito ptlblico, interno e externo, as dltimas se a natureza

das atividade

coincidentes com as exercidas ou projetadas pelo

Banco e/ou de

;ao de auxilio financeiro a instituic6es que possuam

objetivos correlatos aos do Banco.

Pafaqrafo dnico - 0 Banco tera tamb6m por finalidade a prestacao de
servieos de assistencia e orientagao especianizada para a capacitacao

profiissional das pessoas carentes a que ele atender, com a finalidade
ssocfal e de promocao humana de integfa-las no mercado de trabalho. Se
do treinamento profissional resultar a produ9ao de bens, o Banco podera

aliens-los coma meio de_„recup?ra+ bs, custos e despesas decorrentes da
produgao e/ou apurar reoursos financeiros ou outros bens, exclusivamente

destinados aos beneficiarios de suas atividades. 0 Banco tefa, ainda.

coma

finalidade

prestar

assessoramento,

de

forma

continuada,

permanente e planejada, por meie de servigos e da execugao de
programas e projetos voltados, prioritariemente para o fortalecimento dos

movimentos sociais, das organizag6es de usuarios, da forma9ao e da
capacitagao de liderangas. Se da assessoria resultar reourso finenceiro, o
Banco podera emitir nota fiscal. como meie de apurar reoursos financeiros,

exclusivamente destimados a manutengao dos servieos que presta aos

benefieiarios de suas atividades. Alnda,

dentre as sues atividades

t

incluem-se a de planejar ?_ realizar Projetos e eventos Culturais, Esportivos

e Sociais,+ em apoie as comunidades e entidades parceiras de direito

ptlblico e privado, ne promogao, desenvolvimento e aperfeigoamento das
atividades relacion

s com as suas finalidades.
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CAPITULO SEGUNDO

Pat,im6nio.

Art. 5° -

0 patrim6nio do Banco sera formado pelo universo dos bens e servigos
que lhe forem conferidc>s.

§ 1° - Todos os recursos alocados ao Banco, direta ou indiretameFite,

decorrentes da Feira da Providencia, doag6es ou da alienagao de bens ou

cessao de direitos a eles referentes ou da prestagao de servigos, deverao
ser integralmente aplicados e consumidos na realizaeao dos objetivos da
entidade -inclusive nas atividades-meio -no ambito do territ6rio nacional.

§ 2° - E terminant?men_te vedado ao Banco da Providencia distribuir,
emprestar ou abQn_a_I ,qu|ajsquer+uc[o~s` ou vantagens patrimoniais a seus

associados, conselheiros, diretores ou assessores,

impedido qualquer

acesso as posig6es institucionais da associagao aqueles clue com esta
mantem vinculo empregaticio e/ou de prestacao de servieos.

Art. 6° -

A tim de dar execucao eficiente e pronta aos seus objetivos, o Banco

podera terceirizar, dar, emprestar, permutar ou ceder os bens e servi9os
que constituem oseu acervo.

-

`.

CApiTUL0 TERCEIRO

Oraanizacao db Banco

Art. 70 -

Para que possa alcangar, de modo racional, os objetivos para os quais foi

criado, o Banco contara com 6rgaos de sua administraeao, estruturados
racionalmente, coordenados e supervisionados pela sua Diretoria Superior,

distribuidas entre os membros desta as responsabilidades definidas no

presente estatuto.
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Art.8o-

A distribui9ao de

recursos,

exclusivamente

vista

insuficientemente

a

das

atendidos

bens

e servicos do Banco, sera feita

necessidades
pelas

dos

organizae6es

desamparados
estatais

e

ou
pelas

associa?6es congeneres.

Os responsaveis pelos 6rgaos e servigos do Banco serao designados por

Art. 90 -

ato da Diretoria, a qual incumbe afasta-los ou substitui-los a qualquer
tempo.

CAPITULO QUARTO

Associados
Art.10 -0 Banco da Providencia te.ra tres cla:ses de associados:
I-

OArcebispo daArquidiocesedo Riode Janeiro;

11-

Os Curadores, que forem admitidos nessa classe por deliberagao do
Conselho Curador.

111-Os Emeritos.

Direcao Sunerior

Art.11 -

0 Banco da Provid6ncia sera dirigido, sob a supervisao do Pi'esidente

do Conselho Curador, o Arcebispo da Arquidiocose do Rio d® Janeiro,
por uma Diretoria, constituida pelos 'seguintes diretores: Dirotor Geral,

Diretor Social. Diretor Financeiro e Di-retor Juridico.

§ 1° -0 mandato dos Diretores sera de tres anos, prorrogado ate a posse
dos que os substituirem, admitida a reeleigao.
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§ 20 -Aos Diretores, nos respectivos setores, e facultada a designaeao de
assessores especiais e/ou a organizacao de equipes auxiliares para
assistencia simetrica ao campo de atuagao que exercem.

§ 30 - Os as

ssores especiais e os integrantes de equipes aLixiliares

previstas no §

upra, servirao sem quaisquer 6nus para o Banco, sem

que com este

[enham qualquer relaeao de emprego ou de prestaeao

de servigos como constara expressamente de documento compromiss6rio
que firmarao perante a entidade.

§ 4° -As nomeac6es e contrata?6es para fune6es remuneradas e os atos
de natureza normativa emanadas da Diretoria serao expedidos sob a
forma de "Resolug6es".

Art.12 -

Compete a Diretoria pelo y,oto da inaigria de seus membros, a contratagao

de urn responsavel pela Superintendencia Executiva do Banco, que tefa
por atribuicao a administra¢ao das atividades regulares, sob a orientaeao

da Diretoria, bern como capacitar as equipes de cada area para melhor
desempenhar as atividades previstas no objeto social.

Art.13 -

Compete ainda a Diretoria representada pelo Diretor Geral e em conjunto

com outro diretor: (i) a representagao do Banco junto a Arquidiocese do
Rio de Janeiro e ao Conselho Curador: (ii) a representagao extrajudicial,
ressalvada a competencia dcl

Diretor Juridico prevista no artigo

17,

inclusive o relacjonamento com 6rgaos pdblicos e da sociedade civil: (iii) a

divulgagao do nome e das atividades do Banco junto a sociedade civil, ao
Poder Pl]blico e aos agentes financeiros nacionais ou internacionais.

Art.14 -

Compete ao Diretor Geral convocar as reuni6es da Diretoria, bern como,

mediante previa consulta ao Presidente do Conselho Curador, as desse
6rgao

colegiado.

Compete-lhe

ainda

coordenar

e

supervisionar

as

atividades dos demais diretores e os servigos assistenciais do Banco da
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Provid6ncja bern coma, em conjunto com outro Diretor, aceitar patrocinio,
convenios, doag6es ou donativos de entidades afins, publicas ou privadas.

Art.15-

Compete ao Diretor Social coordenar e fomentar todos os tipos de
atjvidades

correspondentes

desenvolvimento

voltadas

profissional,

moral

para
e

a

cultural

assistencia
dos

material

excluidos

e

e
das

comunidades carentes, mediante a concessao pelo Banco de auxilios
financeiros ou em esp6cie, orientacao e indica9ao para o exercicio de
atividades laborais remuneradas, de bolsas com finalidades especiricas,
inclusive

promovendo

a

realizagao

de

eventos,

seminarios,

cursos,

debates, conferencias, estudos, publicac6es e congressos.

Art.16 -

Ao Diretor Financoiro compete supervisionar as atividades financeiras do

Banco, movimentar as contas bancarias deste, juntamente com o Diretor
Geral ou, na falta desle, com_`qualquer outro diretor, ou, ainda, com o

responsavel pela Superintendencia

Executiva da entidade,

se assim

autorizado pela Diretoria, ou com procurador especialmente nomeado,

podendo, sempre em conjunto com o Diretor Geral, outro diretor ou o
Superjntendente Executivo, aceitar, endossar, emitir titulos de cfedito e
efeitos mercantis.

Paraarafo 1° -Compete ao Dirotor Financeiro substituir o Diretor Geral

nas suas faltas e/ou impedimentos, assessorando-o em tudo que se tomar

necessario, especialmente nas relecaes do Banco com a Arquidiocese.

Pafaqrafo 20 -Situa-se..ainda no campo da competencia do DirotorFinanceiro: (i) supervjsionar e firmar com a Diretor Geral ou com quem o

substitua os balancos e balancetes do Banco, inclusive patrimoniais, e as
demonstrag6es

financeiras,

as

quais

observarao

os

principios

fundamentais de contabilidade e ds Normas Brasileiras de Contabjlidade;

(ii) fiscalizar e adotar. quando for o caso, ds providchcias cabiveis pare o

Banco manter-se em dfa com suas obrigag6es fiscais e parafiscais,
assistindo a organhagao do respectivo calendarie; (iii) indicar a Direcao
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Superior a realizacao de auditoria,

inclusive por auditores extemos

independentes: (iv) controlar, a pry.oJ e a poslen.on., os gastos e despesas

do Banco que este vier a fazer em beneficios dos excluidos, das
comunidades

carente§,

e

das

micro

e

pequenas

empresas

e/ou

empreendedores particulare§ que se enquadrem na mesma sjtua9ao.

Art.17 -

Ao Diretor Juridico compete representar a entidade em Juizo ou em
casos contenciosos com a administragao pdblica, substabelecendo. os

poderes de que 6 titular a outros advogados nas hip6teses de conflitos e
controversias,

virtuais ou efetivas,

que exijam

conhecimento tecnjco

especjfico qLle ele porventura nao possua ou em litigios que tenham sido
ou venham a ser instaurados em jurisdigao judicial ou administrativa nao

compreendida na da cidade do Rio de Janeiro.

±arfegrafg+±±i£g -. Compete .ainda, ao Diretor Juridico: (i) prestar
orienta9ao ao Banco por instancia de seus diretores e/ou Superintendente
Executivo; (ji) minutar as atas de reuni6es da Diretoria, do Conselho

Curador e da correspond€ncia externa do Banco da qual possa gerar para
este quaisquer responsabjlidades juridicas; (iii) examinar as minutas dos

instrumentos de convenio, de patrocinio, de parcerias corporativas, enfim,

de quaisquer documentos

que consubstanciem vinculos de assungao

obrigacional do Banco.

Art.18 -

As procurag6es, judiciajs ou extrajudiciais, que a Banco venha a outorgar,

serao firmadas pelo seu Diretor Geral em conjunto com qualquer outro

djretor ou com o Superintendente; e, nas hip6teses de mandato com
poderes

da

clausula

acJ

negofi.a,

consignado

obrigatoriamente

no

instrumento o fim e o prazo de duragao, que nao podefa ultrapassar urn
ano.

Art.19 -lndependentement

Diretoria.

esta

as fung6es especificas atribuidas aos membros da

podera

incumbir-lhes de outras tarefas e encargos,

compativeis com a experiencja e conhecimentos que possuam.
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Art. 20 -

Nos atos que importem em alienagao ou oneragao de Dens da entidade, ou
em

transigencja,

confissao

ou

rendncia

de

direitos,

a

Diretoria,

obrigatoriamente, sera representada pelo Dirotor Geral e outro diretor

subordinado o respectivo ato a pfevia autorizacao do Presidente d

Conselho Cu

CAPITULO QUINTO

Conselho Curador

Art. 21 -

0 Conselho Curador 6 formado por ate vinte membros, correspondentes
aos associados do Banco, eleitos pela forma prevista no artigo 24 e cujas

reuni6es serao convocadas par urn prazo minimo de antecedencia de
o0

cinco dias, mediante edital±,publicado T`,a sede da lnstituieao e carta-convite

enviada aos associados.
§ 1°. As Pessoas que tenham exercido cargos na Diretoria do Banco,
jndependentemente do

limite

maximo de

membros,

fafao

parte

do

Conselho Curador como Emir/.tos, com direito a voto.
§ 2°.

0 Conselho Curador sera presidido pelo Arcebispo do Rio de

Janeiro.

Art.22-

Em caso de morte, ausencia e impedimento definitivo ou renuncia de

qualquer dos trinta curadores eleitos, o respectivo Conselho decretara a
vacancia e elegera` por maioria de votos, o substituto.

Art. 23 -

0 Conselho Curador sera renovado, por urn ter¢o, em cada trienio.

A

eleigao dos novos membros sera feita pelos conselheiros em exercicio. A

aceitagao da eleigao passafa a importar a inclusao do eleito coma

associado da entidade mediante assinatura do Termo de Posse.
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§ 1o - Para deliberar sobre a extingao da entidade o Conselho Curador
reunir-se-a em assembl6ia geral extraordinaria. _

§ 2° - No caso de extingao do Banco da Providencia, o seu acervo
patrimonial, depois de liquidada todas as obriga96es pendentes, sera

transferido para entidade congenere da Arquidiocese ou indicada pelo

Cardeal Arcebi§po do Rio de Janeiro.

Art. 24 -Compete ao conselho curador:

I -eleger, pelos votos dos membros do Conselho em exercicio. os novos
conselheiros, admitida a reeleicao;

11 -Fixar a orientacao geral das atividades do Banco da Providencia+

Ill -deliberar de modo,geral apbre. todos os assuntos do interesse da

ep±!±a±±, em especial a i!eles _qlu6 lie, bejam submetidce pelo Presidente
do Conselho e/ou por urn tengo dos membros deste ou pelos Diretores em
exerclcio.

Art. 25 -

0 Conselho Curador reunir-se-a ordinariamente no mss de maio de cada
ano e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Prosidonte
ou pela Diretoria da entidade, obrigat6ria a presenga dos associados as
assembleias, cujas eventuais ausencias, admitidas no maximo em ndmero
de tres sequenciais, deverao ser devidamente justificadas por escrito.

Art. 26 -

E Presidente nato do Conselho Curador o Arcebispo Metropolitano do
Rio de Janeiro, sob cuja supervisao e autoridade a Diretoria do Banco
exercera as siias fune6es estatutarias, cabendo-lhe privativamente:

I - aprc>var a investidura de associados ou membros do Conselho

Curador e da Direto

do Banco da Providencia;

11 -ratificar, se for a caso, os atos de reforma deste Estatuto, sem prejuizo
da iniciativa de propor alterag6es quando assim entender necessario ou
conveniente.
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CAPITULO SEXT0

Conselho Fiscal

Art. 27 - 0 Conselho Fiscal 6 urn drgao colegiado, constituidc> par ate tres membros,

eleitos em Assembleia Geral para urn mandato de tres anos, permitida
ree[eigao.

Art. 28 - Compete ao Conselho Fiscal:

I.
11.

Examinar os livros de escrituragao do Banco da providencia.
Fiscalizar a administragao econ6mica, financeira e contabil, sugerindo

ag6es e diretrizes a Diretoria, bern como a Assembleia Geral.
Ill.

Opinar sobre os bal?neos e relat6rios de desempenho financeiro e

contabil e sobre as Qperae,6es pa,trjmohiais realizadas, emitindo pareceres

para os drgaos superiores do Banco da Provid6ncia.
IV. Requisitar.

para

analise,

a

qualquer

tempo,

documentaeao

comprobat6ria das operac6es econ6mico-financeiras realizadas.

Artigo 29 - 0 Conselho Fiscal se reunifa ordinariamente uma vez ao ano e.
extraordinariamente, sempre qiie necessario.

CAPITULO SETIMO

ASSEMBLEIA GERAL
I

Art. 30 - A Assembleia Geral reunir-se-a quando convocada pelo Arcebispo da
Arquidiocese do Rio de Janeiro, mediante carta dirigida aos associados.

Paragrafo Unico. A Assembleia Geral sera presidida pelo Arcebispo da

Arquidiocese do Rio de Janeiro ou, na sua ausencia, por associado curador eleito
pelos presentes.
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Art. 31 -Compete a Assembleia Geral:

I - deliberar sobre as alterae6es do presente estatuto que lhe forem
propostas pelo Arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro;
11 -deliberar sobi.e a dissolugao do Banco da Providencia e sua liquidagao,

por proposta do Arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro:
Ill -aprovar o balanco anual do Banco da Providencia.

IV -eleger, por maioria de votos, a Diretoria;

V - examinar e aprovar, em cada exerclcio, as contas e os atos da
Diretoria:

Art. 32. As deliberag6es da assembleia geral sefao tomadas par maioria absoluta de

votos, nao se computando os votos em branco.

CAPITULO OITAVO

6es Gerais

Art. 33 - Os exercicios financeiros do Banco da Providencia coincidirao com o ano
civil.

Art. 34-Os casos omissos neste

Estatuto serao resolvidos

pelo Conselho

Curador.

Art. 35 -

Todas as decis6es dos 6rgaos colegiados serao lavradas, em livros pfoprio

da entidade, distribuidas c6pias das respectivas atas aos membros do

Conselho Curado

Art.36-Nenhum

membr

u da Dirotoria, conforme o caso.

a

associagao

respondera

solidariamente

subsidiariamente pelas obrigag6es constituidas em nome dela.

ou
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Art. 37 -As fung6es de Direcao e de associados ou membros do Conselho Curador
serao exercidas independentemente de quaisque[ remunera96es.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2018.

cfrefao

rani Joao Tempesta
Presidente do Conselho Curador
do Banco da Providencia

Secretario

