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ESTATUTOS DA MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ-MEC

CAPITULO 1
DA CONSTITUIÇÃO NOME, REGIME JURIDICO, DURAÇÃO E SEDE
Art. 1° - A MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ - MEC, doravante designada MISSÃO
CAIUÁ, é pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação, de fins não

econômicos, de acordo com os princípios e valores cristãos de fé reformada, com
tempo de duração indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 1928,
particularmente com o grupo indígena Kaiwá, no município de Dourados - MS, com
seu ato constitutivo atualmente registrado sob número 420, à folha 25, do Livro APJ-03
de 08/08/1975 no Cartório do 4° Ofício - Registro de Títulos e Documentos e das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Dourados - MS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03. 74 7 .268/0001-80, passa a ser regida pelo presente Estatuto.
Art. 2° - A MISSÃO CAIUÁ tem sede e foro na Chácara Caiuá, localizada à Rodovia

Dourados/ltaporã , Km 02, na cidade de Dourados - MS e pode, juridicamente,
adquirir, alienar, onerar, receber em doação, possuir, administrar o seu patrimônio e
manter órgãos e estabelecimentos ou serviços em outros estados e cidades do país.
Art. 3° - Reger-se- á pelo presente Estatuto e por seu Regimento Interno.

CAPITULO li
DA FINALIDADE
Art. 4° - A MISSÃO CAIUÁ tem como finalidade:
1 -

Prestar assistência espiritual e social com abrangências nas áreas: da saúde,

educação, cultura e ciência, ao indígena, em todo território nacional, em caráter
permanente, sem qualquer discriminação de etnia ou credo religioso;
li - Estabelecer escolas de educação INFANTIL, ensino FUNDAMENTAL, ensino
MEDIO, Educação de Jovens e Adultos, Ensino SUPERIOR (Bacharelado, licenciatura
e formação tecnológica), Ensino TÉCNICO;
Ili - Instalar hospital, ambulatórios médicos, administrá-los, e realizar atividades
médico hospitalares para realização de procedimentos cirúrgicos e exames
complementares;
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IV - Realizar parcerias de trabalho missionário com outras organizações missionarias
transculturais e igrejas de acordo com a orientação das igrejas associadas, visando a
implantação do reino de Deus na terra e a organização de igrejas genuinamente
cristãs de fé reformada presbiteriana, respeitadas as peculiaridades culturais de cada
povo ou etnia;
V - Estabelecer Escolas Teológicas transculturais;
VI - Estabelecer critérios para recebimento, seleção, preparo e envio de missionários;
VII - Produzir literatura e recursos audiovisuais que concorram para o despertamento
e aperfeiçoamento da missionaria e despertamente das igrejas associadas no
envolvimento com a Missão e formação de seus obreiros;
VIII - Realizar treinamento e atualizações adequadas as peculiaridades de cada
campo missionário indígena ou não;
IX - Estabelecer padrão de sustento de seus missionários;
X - Cooperar com as autoridades constituídas, tendo em vista a valorização e
participação dos povos indígenas na sociedade nacional, como cidadão, contribuindo
para o exercício de sua cidadania.

CAPITULO Ili
DA CONSTITUIÇÃO
Art. 5° -

A MISSÃO CAIUÁ é constituída das seguintes associadas: Igreja

Presbiteriana do Brasil - IPB e Igreja Presbiteriana Independente do Brasil - IPIB que
subscrevem este Estatuto e assumem obrigações financeiras, através de verbas
orçamentárias, para a manutenção da Entidade e expansão dos propósitos
preconizados no Art. 2º.
Art. 6° - São deveres das associadas:

1- Eleger seus representantes para comporem a Assembleia;
li - Comparecer às assembleias, através de seus representantes legais;
li - Honrar com compromissos financeiros, para manutenção da MISSÃO CAIUÁ,
mediante verbas orçamentárias anuais, consignadas em seus orçamentos;
Ili - Prestigiar e propagar por meios lícitos os objetivos da MISSÃO CAIUÁ;
IV - Votar nas Assembleias.

~3·:

4° Serviço Notarial e Registrai

4°Serviço Notarial e Registrai de Dourados
R~[§!ro Civil de Pessoas Jvr~s
Av.~no Reg. Soo n,_ 'i_ __

Comarca de Dourados-MS

Henrique de Souza Santos
Tabelião Substituto

Fls.:

Dourados,

O7 AGO. 2019 -----•
,,ti.t

Parágrafo Único - Os representante.s das associadas deverão ser pastores e
presbíteros em pleno exercício de suas atividades, não podendo ser pastor jubilado ou
presbítero em disponibilidade.

Art. 7° - São direitos das associadas:
1- Tomar parte, discutir e votar os assuntos apresentados na Assembleia;
li - Frequentar a sede da Missão e gozar dos benefícios previstos nas normas
estatutárias e regimentais;
Ili - Propor e discutir em Assembleia, qualquer medida que julgar conveniente aos
interesses da associação, desde que se relacione com o assunto constante em pauta;
IV - Propor convocação em Assembleia Extraordinária, mediante a apresentação de
requerimento subscrito por 1/5 (um quinto) das associadas, fazendo expressa
finalidade de sua convocação;
V - Votar e ser votado para qualquer cargo administrativo;
V I - Comunicar aos órgãos da Administração qualquer deficiência ou irregularidade
constatada na Entidade.

Artigo 8° - Os poderes constituídos da MISSÃO CAIUÁ são:
1-Assembleia;
11 - Conselho Diretor;
Ili - Conselho fiscal e de Exames.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Art. 9° - A Assembleia é o órgão máximo de deliberação e fiscalização da MISSÃO
CAIUÁ, e é constituída de 04 membros indicados por cada Associada, sendo
necessário a presença de presbíteros e pastores, observando o que preceitua o

Parágrafo Único do Art. 6°.
§ 1° - A Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil elegerá dois representantes como

membros da Assembleia , com direito a voz.
§ 2° - Os presidentes das Associadas terão assento na Assembleia como membro

"Ex-Offício".
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§ 3° - O Mandato dos membros titulares e suplentes da Assembleia é de quatro anos,

podendo os mesmos, serem reconduzidos para igual mandato por no máximo uma vez
subsequente, observada a renovação de pelo menos 50% em cada indicação.
§ 4° - A indicação de membros titulares ou suplentes que já prestaram serviço à

MISSÃO CAIUÁ, seja em regime CLT ou Prestação de Serviços Autônomos, será

condicionada à aprovação da outra mantenedora.
Art. 1O - O quórum da Assembleia é formado, tendo pelo menos 02 representantes de

cada Associada.
Art. 11 - A Assembleia reunir-se-á:

1-

Ordinariamente três vezes por ano, sendo nos meses fevereiro, agosto e

novembro, para examinar e aprovar o orçamento, os relatórios contábil e financeiro, e
relatórios de atividades da MISSÃO CAIUÁ, apresentado pelo Diretor Executivo,
eleger os administradores e deliberar sobre outros assuntos;

li - Extraordinariamente, sempre que o presidente convocar, ou quando ao mesmo for
apresentado requerimento subscrito por representantes em número que constitua
"quórum";

Ili - As reuniões extraordinárias serão convocadas com tempo hábil mínimo de 05
(cinco) dias de antecedência e as ordinárias com 1O (dez) dias de antecedência;
IV - Nas reuniões extraordinárias, deverão ser tratados os assuntos que as tiverem
motivado, os quais serão claramente indicados na convocação;
V - Na reunião Ordinária da Assembleia de fevereiro, será recebido, apreciado e
aprovado o parecer do Conselho Fiscal referente às contas do Exercício anterior;
VI - As despesas de locomoção e hospedagem dos representantes no exercício de
suas funções serão custeadas pelas Associadas;
VII - As decisões da Assembleia serão tomadas por maioria simples dos votos
presentes.
Art. 12 - Compete à Assembleia:

1- Eleger os membros do Conselho Diretor e o Diretor Executivo e pedir a destituição
destes, se necessário;

li - Emendar ou reformar este Estatuto, remetendo-o para as Comissões Executivas
das associadas, IPB e IPIB, para conhecimento;
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Ili - Decidir sobre aquisição, oneração, alienação e venda de imóveis da MISSÃO
CAIUÁ, comunicando as Comissões Executivas das igrejas associadas;

IV - Aprovar o relatório do Conselho Diretor e as contas da tesouraria, após parecer
do Conselho Fiscal;
V - Elaborar anualmente relatório a ser encaminhado as Comissões Executivas das
igrejas associadas;
VI - Nomear diretores e assessores técnicos, sempre que necessário sem direito a
voto;
VII - Criar departamentos, indicando preferencialmente um dos seus membros como
conselheiro, para acompanhamento da execução das atividades;
VI - Resolver casos omissos no presente Estatuto.
Parágrafo Único - Para os incisos "li" e "Ili", a aprovação será por no mínimo de 2/3

(dois terços) dos membros presentes na reunião.
Art. 13 - As atas das reuniões da Assembleia e do Conselho Diretor serão registradas

em livro próprio ou eletronicamente, e ficarão arquivadas no escritório da MISSÃO
CAIUÁ.
Art. 14 - A convocação da Assembleia será feita mediante carta ou meio eletrônico,

devendo constar o local, a data e a duração da reunião.
Art. 15 - É assegurado as mantenedoras o direito de convocar a Assembleia,

mediante requerimento devidamente ass.inado e justificado.
Art. 16 - A MISSÃO CAIUÁ é administrada por um Conselho Diretor eleito pela

Assembleia , com mandato de dois anos.
Parágrafo Único - É vedado aos membros titulares, suplentes e "ex-offício" da

Assembleia a contratação de cônjuges e. parentes até terceiro grau, consanguíneos ou
por afinidade para trabalho remunerado na MISSÃO CAIUÁ, seja em regime CLT ou
Prestação de Serviços Autônomos.
Art. 17 -

O Conselho Diretor será constituído de presidente, vice-presidente,

secretário e tesoureiro, tendo sempre representantes de cada associada.
§ 1° - A cada legislatura deverá ser observada a alternância da presidência entre os

membros das associadas.
§

2° - A cada legislatu ra deverá ser observado o percentual de 50% (cinquenta por

cento) dos cargos no Conselho Diretor entre os representantes das associadas.
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Art. 18 - Compete ao Conselho Diretor:

1 - Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, as decisões da Assembleia e as suas
próprias deliberações;
11 - Supervisionar as atividades do Diretor Executivo e Coordenadores;
Ili - Elaborar e aprovar o Regimento Interno da MISSÃO CAIUÁ;
IV - Reunir-se sempre que necessário, mediante convocação do presidente;
V - Orçar, autorizar e acompanhar a execução orçamentária anualmente;
VI - Apresentar ao Conselho Fiscal e, em seguida, com o parecer deste, à
Assembleia, a retificação orçamentária, e a prestação de contas do exercício findo, na
forma e nos prazos da legislação;
VI 1 - Criar, conceder e decidir sobre auxílios, subvenções ou outras medidas, em
benefício de pessoas ou entidades que necessitem ou que a eles façam jus, dentro
das finalidades sociais;
VIII - Deliberar sobre contratos da associação que importem em alienação, aquisição
de bens móveis ou constituição de ônus ou direitos reais;
IX - Apresentar relatório de suas atividades a Assembleia.
Parágrafo Único - Em se tratando de garantia que envolva o patrimônio, levará a
referendo da Assembleia, comunicando as Associadas.
Art. 19 - Compete ao Presidente:

1- Representar ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente a MISSÃO CAIUÁ;
li - Convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor, Ordinária e Extraordinária da
Assembleia;
Ili - Admitir, nomear, demitir, transferir, contratar pessoal de natureza técnica e
administrativa, assinando contratos de trabalho, com fornecedores, convênios com
órgãos públicos e documentos em geral que façam necessários ao bom andamento da
Missão, ouvido o conselho diretor e ou assembleia, por meios eletrônicos, ad
referendum de suas respectivas reuniões;
IV - Assinar conjuntamente com Tesoureiro: títulos, cheques, e outros documentos
contábeis que se façam necessários ao bom andamento da Missão;
IV - Apresentar relatório anual dos trabalhos;
V - Assinar o balanço anual;
VI - Verificar os balancetes mensais;
VI - Designar grupos de trabalho com fins específicos
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VII - Constituir procurador para fins específicos quando necessário.
VIII - Dar o voto de qualidade em caso de empate.
Parágrafo Único - O presidente tem poder de suspender a execução de decisões que

eventualmente possam prejudicar a MISSÃO CAIUÁ ou ferir sua imagem pública,
devendo submeter por meios eletrônicos, ao Conselho Diretor ou à Assembleia para
homologação ou não.
Art. 20 - Compete ao Vice-Presidente:

1 - Auxiliar e substituir o Presidente em seus impedimentos e ausências e assumir a
presidência na vacância temporária ou permanente.
Art. 21 - Compete ao Secretário:

1- O expediente da Secretaria;
li -A guarda e conservação dos documentos da Associação;
Ili - Redigir as Atas das reuniões da Diretoria e Assembleias;
IV - Elaborar todos e quaisquer relatório da Diretoria;
V - Substituir cumulativamente a função de Vice-Presidente em sua ausência.
Art. 22 - Compete ao tesoureiro:

1- Receber as rendas da MISSÃO CAIUÁ;

11 - Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, bem como assinar cheques e tudo
que se relacione com despesas, assinando sempre em conjunto com o Presidente, ou
na falta deste com o Vice-Presidente;
Ili - Efetuar pagamentos regularmente autorizados;
IV - Supervisionar, junto com o Executivo, as atividades financeiras da MISSÃO
CAIUÁ;

V - Analisar, juntamente com o Executivo, a prestação das contas da MISSÃO CAIUÁ
e o relatório apresentado pelo auditor independente e, caso haja irregularidades,
comunicar imediatamente ao Conselho Diretor, para as providências que se fizerem
necessárias;
VI - Constituir procurador para fins específicos quando necessário.
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CAPÍTULO V
DO DIRETOR EXECUTIVO
Art. 23 - O Diretor Executivo será sempre contratado pela Assembleia, para servir à
MISSÃO CAIUÁ, sendo o mesmo remunerado com recursos da Missão.

Parágrafo Único - É vedado ao Diretor Executivo a contratação de conJuges e

parentes até terceiro grau, consanguíneos ou por afinidade para trabalho remunerado
na MISSÃO CAIUÁ, seja em regime CLT ou Prestação de Serviços, exceto com
parecer favorável do Conselho Diretor e/ou Assembleia.
Art. 24 - Compete ao Diretor Executivo:

1- Cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia e do Conselho Diretor;
li -

Apresentar relatório geral das atividades anuais da MISSÃO CAIUÁ,

acompanhado do balancete da tesouraria.
Ili - Formular planos, projetos e programas de atividades para a MISSÃO CAIUÁ e
proposta orçamentaria anual;
IV - Preparar a agenda das reuniões do Conselho Diretor e da Assembleia;
V - Elaborar normas para a admissão de pessoal, bem como o quadro de pessoal
necessário ao pleno funcionamento da MISSÃO CAIUÁ;
VI - Dar cumprimento a outras funções que lhe forem confiadas;
VII - Tomar assento nas reuniões do Conselho Diretor e Assembleia com direito à voz.

CAPÍTULO VI
DO CONSELHO FISCAL
Art. 25 - O Conselho Fiscal é composto por quatro membros titulares e quatro

membros suplentes eleitos pelas Associadas, sendo dois representantes titulares e
dois suplentes de cada.
1 - O Mandato dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal é de quatro
anos , podendo ser reconduzidos para igual mandato uma única vez, observada a
renovação de, pelo menos 50% em cada indicação;
11 - Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal permanecem no exercício de
seus mandatos até a posse do novo Conselho;
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Ili - As despesas de locomoção e hospedagem dos membros do Conselho Fiscal no
exercício de suas funções, serão custeadas pelas associadas.

Parágrafo Único - É vedado a contratação de cônjuges e parentes até terceiro grau,
consanguíneos ou por afinidade para trabalho remunerado na MISSÃO CAIUÁ, seja
em regime CLT ou Prestação de Serviços Autônomos dos membros do Conselho
Fiscal, exceto com parecer favorável do Conselho Diretor e/ou Assembleia.
Art. 26 - São atribuições do Conselho Fi.scal:

1- Examinar as contas da MISSÃO CAIUÁ, dando parecer conclusivo sobre o balanço
anual,

encaminhado

pelo

Diretor

Executivo,

podendo

solicitar

informações

complementares que julgar necessárias ou úteis à sua deliberação;
11 - Elaborar parecer sobre a gestão da MISSÃO CAIUÁ, quando julgar necessário ou
quando solicitado pela Assembleia, para o bom andamento das atividades.
CAPÍTULO VII - DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA
Art. 27 - Formam o patrimônio da MISSÃO CAIUÁ, as contribuições das Associadas,

das igrejas afiliadas e do povo em geral, os bens adquiridos e por adquirir através de
doação, legado, compra ou qualquer outro meio lícito, bem como as subvenções e
auxílios governamentais.

Parágrafo Único - A instituição não remunera e nem concede vantagens ou
benefícios por qualquer forma ou título aos seus diretores, associados, instituidores,
benfeitores ou equivalentes, excetuando o Diretor Executivo. As atividades da Diretoria
e do Conselho Fiscal e de Exames não serão remuneradas, sendo proibida a
distribuição de bonificações ou vantagens sob qualquer forma ou pretexto.
Art. 28 - Todos os bens e recursos da MISSÃO CAIUÁ serão aplicados integralmente

em território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais.
Art. 29 - Constituem receita da MISSÃO CAIUÁ:

1- Recursos provenientes de contribuição e anuidade das Associadas;
li - Donativos e subvenções que forem concedidas, pelos governos Federal, Estadual
e Municipal ou entidades privadas;
Ili - Doações e legados de igrejas e pessoas físicas;
IV - Receitas financeira;
V - Outras Receitas.
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CAPÍTULO VII
DA GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS
Art. 30 - A MISSÃO CAIUÁ na administração de Projetos Especiais, através do

Conselho Diretor, nomeará gestores a serem contratados com recursos dos Projetos
para as seguintes funções: Coordenador Administrativo, Coordenador de Recursos
Humanos, Coordenador de Contabilidade e Coordenador de Campo.
Art. 31 - Os gestores dos projetos especiais estarão subordinados diretamente ao

Diretor Executivo e a ele prestarão contas regularmente na forma da lei, ou
extraordinariamente quando requerido pelo Conselho Diretor.
Art. 32 - A indicação dos gestores é atribuição do Diretor Executivo, submetendo os

nomes ao Conselho Diretor a quem cabe a contratação.
Parágrafo único. É motivo de impedimento a admissão de gestores que tenham

qualquer grau de parentesco com membros da Assembleia , nos termos do parágrafo
único do Art. 16.
Art. 33 -

É vedado a contratação de cônjuges e parentes até terceiro grau,

consanguíneos ou por afinidade para trabalho remunerado na MISSÃO CAIUÁ, seja
em regime CLT ou Prestação de Serviços Autônomos de gestores dos projetos
especiais, exceto com parecer favorável do Conselho Diretor e/ou Assembleia.
Art. 34 -

Compete ao Diretor Executivo e/ou ao Presidente da Assembleia a

exoneração, a qualquer tempo, dos gestores desde que motivada e submetida ao
Conselho Diretor devendo apresentar o substituto no mesmo momento.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 35 - As atividades dos membros da Assembleia e do Conselho Diretor são

inteiramente gratuitas, sendo vedada a remuneração sob qualquer forma ou pretexto.
Art. 36 - As Associadas ou seus representantes respondem com os bens da MISSÃO
CAIUÁ, e não individual ou subsidiariamente, pelas obrigações que em nome dela

contraírem, autorizados pela Assembleia ou pelo Conselho Diretor.
Art. 37 - A ausência de representação à Assembleia da MISSÃO CAIUÁ, ou o

abandono da cooperação financeira por mais de dois anos consecutivos significa para
a Associada faltosa o seu desligamento da Missão e, consequentemente, a perda de
todos os seus direitos. A Contribuição Financeira a que se refere este Artigo, é a verba
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votada pela Associada anualmente e consignada em seu orçamento e não as
contribuições avulsas das igrejas filiadas às Associadas.
§ 1° - É assegurado ao excluído o contraditório e a ampla defesa, com os meios e

recursos a ela inerentes, nos moldes do artigo 5°, inciso LV, da CFB e artigo 57 do
Código Cível {Lei Nº 11.127, 28/06/2005);
§ 2° - Definida a exclusão, a associada será devidamente notificada dos fatos a ela

imputados, através de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia
no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da comunicação;
§

3° - Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da

apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião extraordinária do
Conselho Diretor, por maioria simples de votos dos diretores presentes;
§

4° - Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por parte da associada excluída,

à Assembleia, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão de sua
exclusão, através de notificação extrajudicial, manifestar a intenção de ver a decisão
da Conselho Diretor, ser objeto de deliberação, em última instância, por parte da
Assembleia extraordinária convocada para este fim;
§ 5° - Uma vez excluída, qualquer que seja o motivo, não terá a associada o direito de

pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for.
Artigo 38 - A admissão de novas Associadas à MISSÃO CAIUÁ, se fará mediante

apresentação de requerimento expresso e aprovação por unanimidade dos votos
presentes dos representantes das Associadas na Assembleia, e após a aprovação das
Comissões Executivas das igrejas associadas.
Artigo 39 - O presente estatuto estrará em vigor na data de sua aprovação pela

Assembleia e referendado pelas comissões executivas das associadas, IPB, IPIB, e
respectivos registros no cartório competente.
Artigo 40 - Para resolver os casos omissos, dirimir as dúvidas e divergências não

previstas neste Estatuto e não resolvidas pela Diretoria e referendados pela
Assembleia, elege-se desde já, o Foro de Dourados - MS, dispensando-se qualquer
outra, por mais privilegiado que seja ou que as partes envolvidas no conflito venham a
ter domicílio.
Artigo 41 - No caso de dissolução ou extinção da MISSÃO CAIUÁ, serão os bens,

depois de pago as dívidas, distribuídos equitativa e exclusivamente a entidades
evangélicas de fins filantrópicos, devidamente registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS , indicadas pelas Associadas.

J._J..,
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Artigo 42 - Os bens adquiridos com recursos Públicos, em caso de dissolução ou

extinção da MISSÃO CAIUÁ, serão destinados a entidades congêneres, dotadas de
personalidade jurídica com sede e atividades preponderantes no Estado de Mato
Grosso do Sul, preferencialmente no município de origem, registrada no Conselho
Nacional de Saúde.

Dourados-MS, 24 de maio de 2019 .

. S~9io Paulo Martins Nascimento
\.../
Secretário
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