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CENTRO DE APOIO À CRIANÇA COM ANOMALIA UROLÓGICA -CACAU 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINACÃO, OBJETO, SEDE E FORO 

Art. 1° - O CENTRO DE APOIO À CRIANÇA COM ANOMALIA UROLÓGICA -

CACAU, doravante denominado CACAU, é uma associação civil, sem finalidade 

econômica, de natureza privada e caráter filantrópico, que será regida pelo presente 

Estatuto Social e pelo disposto na Lei 9.790 de 23 de março de 1999 e Decreto n ° 

3.100 de 30 de junho de 1.999 e demais disposições legais aplicáveis, sendo sua 

duração por prazo indeterminado. 

Parágrafo Único - O CACAU tem sede social e foro no Município de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Maestro Cardim N° 560 , conjunto 215 , Bairro Liberdade, 

CEP 01323-000. 

Art. 2° -O CACAU tem por objetivo precípuo, promover atitudes de natureza cultural e 

protetivas. possibilitando a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes 

portadores de doenças congênitas e adquiridas do trato geniturinário, de 

responsabilidade do urologista. de natureza neoplásica, degenerativa. inflamatória, 

infecciosa e por malformação congênita, necessitados de tratamento especial e que 

não possuam condições para tal, mediante a realização das seguintes ações: 

a) Proporcionar hospedagem, apoio e orientação para crianças e adolescentes 

carentes com quadro clínico previsto no caput deste artigo e respectivos 

acompanhantes. 

b) Promover a integração das crianças. adolescentes e seus responsáveis, nas 

esferas física, psíquica, social e cultural , orientando no sentido de se sentirem 

apoiadas e instruídas, quanto aos procedimentos a serem adotados enquanto durar 

o tratamento médico e posteriormente. 

c) Apoiar e acompanhar as crianças e adolescentes que foram cadastrados no 

CACAU por ocasião do tratamento inicial, junto aos hospitais onde foi realizado 

tratamento e são realizados os retornos cirúrgicos ou ambulatoriais. 
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d) Promover cursos profissionalizantes, trabalhos artesanais, bazares beneficentes, e 

demais atividades aos acompanhantes e aos necessitados de que trata a letra "a" 

acima; 

e) Promover a realização de pesquisas, estudos, debates, seminários, congressos e 

fóruns em doenças urológicas, bem como elaboração de manuais, vídeos e materiais 

afins, inclusive intercâmbio com entidades congêneres, nacionais e internacionais, 

visando o aprimoramento científico e obtenção de recursos para seus fins sociais e 

evolução profissional de seus integrantes. 

f) Criar e desenvolver ações e produtos culturais, bem como organizar exposições, 

encontros e eventos de cunho cultural com o objetivo de promover acessibilidade e 

efetivação dos direitos culturais do público alvo da instituição; 

g) Subsidiar, quando possível, o transporte do doente e acompanhante quando das 

consultas e demais procedimentos médicos ou ambulatoriais; 

h) Proceder, se possível, a doação de medicamento de acordo com o receituário 

médico para o doente de famílias previamente entrevistadas; 

i) Efetuar doação de roupas novas e usadas, cobertores, alimentos e brinquedos, para 

os assistidos e seus familiares, quando recolhidas em campanhas ou recebidas em 

doação de terceiros; 

j) Realizar dentro das suas possibi lidades oficinas para geração de emprego e renda 

aos acompanhantes e aos atendidos pelo CACAU. 

k) Apoiar e promover iniciativas voltadas para o desenvolvimento médico e da Urologia 

Pediátrica e para proporcionar melhores condições de atendimento e de tratamento das 

enfermidades das crianças e adolescentes que se constituem público alvo de seus 

objetivos sociais. 

§1° - Às crianças e adolescentes especificados no "caput" deste artigo, assim como, a 

seus pais ou responsáveis acompanhantes, o CACAU prestará serviços gratuitos, 

permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, observando no desempenho 

de suas atividades os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e eficiência. 

§ 2°- No desenvolvimento de suas atividades, o CACAU não fará qualquer distinção 

quanto à raça, cor, sexo, condição social , credo político ou religioso. 
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§ 3°- O CACAU com o objetivo precípuo de obter recursos próprios, poderá vir a 

comercializar produtos produzidos no mesmo, devendo obrigatoriamente reverter os 

recursos obtidos na realização de seus objetivos sociais. 

Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos o CACAU fará uso de recursos próprios 

originários de promoções de eventos sociais e culturais, trabalhos artesanais, bazares 

beneficentes, de iniciativa própria ou conjunta com terceiros, bem como campanhas de 

doações, contribuições e subvenções, podendo ainda fi rmar termo de parceria, 

convênios, contratos, intercâmbios e promover iniciativas conjuntas com demais 

organizações e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, como 

também poderá se filiar ou integrar o quadro de participantes de organizações ou 

entidades congêneres. 

Art. 4° - O CACAU poderá adotar Regimento Interno que, aprovado pela Diretoria 

Executiva, disciplinará seu funcionamento. 

Art. 5° - A fim de cumprir suas finalidades, o CACAU, organizar-se-á em tantas 

unidades de prestação de serviços, quantas forem necessárias, a critério da Diretoria 

Executiva, que poderá abrir e encerrar, filiais , escritórios, postos de atendimento, 

centros culturais, de desenvolvimento de artesanatos para a arrecadação de fundos 

para manutenção do CACAU, ambientais e profissionalizantes, bem como estabelecer 

contratos de franquia do nome e dos processos por ele desenvolvidos, em qualquer 

parte do território nacional. 

CAPÍTULO 11 

DOS ASSOCIADOS. 

Art. 6° - O CACAU será constituído por número ilimitado de associados, pessoas 

físicas ou jurídicas, de qualquer nacionalidade, sexo ou religião, distribuídos em 04 

(quatro) categorias, a saber: 

I. ASSOCIADOS FUNDADORES, assim considerados os que assinaram a Ata de 

Fundação do CACAU em 22 de novembro de 2005. 

11. ASSOCIADOS EFETIVOS, assim considerados, aqueles que fazem contribuição 

regular de acordo com o valor fixado anualmente pela Diretoria Executiva e são por 

esta aceitos nesta categoria. 
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III.ASSOCIADOS CONTRIBUINTES, assim considerados aqueles que contribuem 

esporadicamente com serviços ou contribuições de valor igual ou superior ao valor 

mínimo fixado anualmente pela Diretoria Executiva ou ainda com donativos que 

justifiquem a inclusão nesta categoria a critério da Diretoria Executiva. 

IV.ASSOCIADOS BENEMÉRITOS, assim considerados, pela Diretoria Executiva do 

CACAU, aqueles que prestarem relevantes serviços ou contribuições. 

§ 1° - Somente os Associados Fundadores e Efetivos, terão voz e voto nas 

Assembléias Gerais e poderão ser eleitos para os cargos de Administração do 

CACAU. 

§ 2° - O pretendente a categoria de Associado Efetivo que desejar integrar o quadro 

de associados ou retirar-se do mesmo, deverá formular o seu pedido por escrito à 

Diretoria Executiva, que homologará tanto o pedido de inclusão como de exclusão , 

cabendo neste caso recurso a Assembléia Geral. 

§ 3°- O Associado Fundador e Efetivo que não efetuar o pagamento da contribuição 

no decorrer do exercício social, sem qualquer justificativa formal, estará impedido de 

participar da Assembléia Geral, imediatamente seguinte, e bem assim de candidatar

se aos cargos de administração do CACAU, podendo inclusive a critério da Diretoria 

Executiva , ser excluído do quadro de Associados, facultado no caso de exclusão 

interposição de recurso para a Assembléia Geral. 

Art. 7° - São deveres dos Associados fundadores e efetivos: 

I. Respeitar e observar o presente Estatuto, as disposições regimentais e as 

deliberações da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembléia Geral; 

11 . Prestar ao CACAU cooperação moral , material e intelectual, esforçando-se pelo 

engrandecimento da mesma; 

111. Comparecer às Assembléias Gerais quando convocado, e ainda participar dos 

grupos designados a promover as atividades patrocinadas pelo CACAU; 

IV. Comunicar, por escrito, à Diretoria Executiva, suas mudanças de cadastro; 

V. Integrar as comissões para as quais for designado, cumprir os mandatos 

recebidos e os encargos atribuídos pela Diretoria Executiva e/ou Assembléia Geral; 

VI. Contribuir com o valor fixado pela Diretoria Executiva . 

Art. 8° - São direitos dos Associados fundadores e efetivos: 
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Art. go - Os Associados não responderão nem mesmo subsidiariamente, pelos 

encargos do CACAU, como também nenhum direito terão no caso de retirada ou 

exclusão, não recebendo remuneração ou honorários por serviços ou trabalhos 

realizados. 

§ 1° : O CACAU não constitui patrimônio de indivíduo, famíl ia, entidade de classe ou 

instituição sem caráter filantrópico ou não lucrativo. 

§ 2° : Os associados do CACAU, independentemente da categoria , renunciam no que 

couber ao disposto no parágrafo único do artigo 61 do Código Civil Brasileiro vigente. 

§ 3° : O Associado que praticar atos incoerentes com o objetivo do CACAU ou tiver 

conduta incompatível, poderá perder a qualificação de associado por proposta da r 
Diretoria Executiva à Assembléia Geral, sendo facultado ao mesmo a interposição de 

recurso a ser apreciado pela mesma. 

CAPÍTULO 111 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Art. 1 O - A Assembléia Geral, órgão soberano e deliberativo do CACAU, constituir-se-á 

de todos os associados em dias com suas contribuições e em pleno gozo de seus 

direitos legais e estatutários. 

Art. 11 - Compete à Assembléia Geral: 

I. Discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse do CACAU para o 

qual for convocada; 

11. Decidir pela reforma do Estatuto Social; 

111. Decidir sobre a extinção do CACAU; 

IV. Ratificar a admissão e a exclusão de associados aprovados pela Diretoria 

Executiva; 

V. Apreciar recurso eventualmente interposto por Associado; 

VI.Aprovar proposta de orçamento anual do CACAU; 

VII.Aprovar a indicação dos auditores independentes feita pela Diretoria Executiva; 
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VIII.Apreciar o relatório da Diretoria Executiva e decidir sobre a aprovação das 

contas e balanço anual, desde acompanhada com o parecer do Conselho Fiscal; 

IX.Eieger por escrutínio e empossar dentre os Associados Fundadores e Efetivos os 

membros para composição do Conselho Consultivo, da Diretoria Executiva e do 

Conselho Fiscal, observadas as disposições estatutárias; 

X. Destitu ir administradores, observado para tanto as disposições contidas neste 

Estatuto relativamente a quorum e votação; 

XI.Autorizar a Diretoria Executiva a vender, comprar, gravar ou alienar bens imóveis. 

XII. Decidir pela extinção do CACAU e nomear seu liquidante. 

Art. 12 - A Assembléia Geral reunir-se-á, Ordinariamente, por convocação do 

Presidente da Diretoria Executiva ou em conjunto pelos dois Diretores Vice

Presidentes: 

I. No primeiro trimestre de cada ano para: 

a) Apreciar o relatório anual da Diretoria Executiva. 

b) Discutir e aprovar as contas e balanço anual. 

11. A cada 02 (dois) anos, para eleição da Diretoria Executiva, observadas as 

disposições estatutárias. 

III.A cada 02 (dois) anos, alternadamente à eleição da Diretoria Executiva, para 

eleição do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, observadas as disposições 

estatutárias. 

Art. 13- A Assembléia Geral reunir-se-á, Extraordinariamente, quando convocada: 

I. Pelo Diretor Presidente; 

11. Em conjunto por dois Diretores Vice-Presidentes; 

111. Por requerimento dirigido ao Diretor Presidente, por 1/5 dos Associados Fundadores 

e Efetivos; 

IV.A pedido de qualquer membro do Conselho Fiscal, dirigido ao Diretor Presidente ou 

aos dois Diretores Vice-Presidentes. 

Art. 14- A Assembléia Geral será convocada para fins determinados, mediante prévio e 

geral anúncio, através de edital afixado na sede do CACAU, por circulares ou outros 

meios adequados, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

r 
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§ 1°- Observado o disposto parágrafo segundo, qualquer Assembléia instalar-se a em 

primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos associados fundadores e efetivos e, em 

segunda convocação, decorridos trinta minutos, com qualquer número. 

§ 2° - Observado o disposto artigo 36, para a instalação da Assembleia Geral para 

tratar das matérias dispostas nos itens 11, XI , XII, será necessário a presença de 2/3 

(dois terços) dos associados tanto em primeira quanto em segunda convocação. 

§ 3° - As deliberações serão tomadas necessariamente e sempre pelo voto concorde 

de 2/3 (dois terços) de todos os associados presentes para: 

I. Extinguir o CACAU e nomear liquidante; 

11. Reformar parcial ou totalmente o presente Estatuto; 

111. Destituir membros da administração; 

IV.Autorizar a Diretoria Executiva a vender comprar, gravar ou alienar bens imóveis. 

§ 4° - Quando a Assembléia Geral for solicitada pelos associados, as deliberações 

tomadas só serão válidas se o número de participantes da mesma não for inferior ao 

número de assinaturas contidas na solicitação. 

§ 5° - Nos demais casos, as deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos 

associados presentes. 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 15- São órgãos de administração do CACAU: 

I. Diretoria Executiva; 

11. Conselho de Consultivo; e, 

III.Conselho Fiscal. 

§ 1° - O mandato da Diretoria Executiva, do Conselho Consultivo e do Conselho 

Fiscal, será de 02 (dois) anos, sendo permitidas reele ições sucessivas, da totalidade 

ou de qualquer um de seus membros. 

§ 2° -O CACAU adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes, 

a coibir a obter de forma individual ou coletiva, benefícios ou vantagens pessoais, 

em decorrência da participação em processos decisórios. 
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§ 3° - Os Diretores, Conselheiros, Associados, Instituidores, Benfeitores ou 

equivalentes, não perceberão remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou 

indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou 

atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. 

SEÇÃO 1.- DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 16 - A Diretoria Executiva, órgão executor e de administração do CACAU, será 

formada por um Diretor Presidente, dois Diretores Vice-Presidentes, um Diretor 

Administrativo , um Diretor Financeiro e um Diretor de Relações Públicas. 

§ 1 o - O cargo de Diretor Presidente e dos diretores Vice-Presidentes deverá ser 

ocupado por pessoa com formação universitária médica em urologia, salvo quando o 

cargo, em caso de vacância ou interinamente for ocupado por substituto 

estatutariamente previsto; 

§ 2° - Os cargos de Diretor Administrativo e de Diretor de Relações Públicas poderão 

ser acumulados pela mesma pessoa. 

Art. 17 - Compete à Diretoria Executiva: 

I. Administrar o CACAU; 

11. Cumprir e fazer cumprir rigorosamente o Estatuto, o Regimento Interno e as 

decisões da Assembléia Geral; 

111. Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual e as Demonstrações 

Financeiras do exercício findo; 

IV. Nomear comissões especiais e permanentes, grupos de trabalho, como órgãos 

auxiliares, convocando para integrá-los os membros da Diretoria Executiva ou do 

quadro de Associados ou ainda membros dos conselhos que não pertençam ao 

quadro de Associados; 

V . Deliberar sobre a conv_ocação das Assembléias Gerais; 

VI. Aprovar a admissão e exclusão de associados; 

VIl. Aprovar o Regimento Interno; 

VIII. Aceitar doações não onerosas; 

IX. Aprovar a contratação de pessoal e de serviços de terceiros, desde que previsto no 

orçamento anual proposto à Assembléia Geral e por ela aprovado ou desde que 

existam recursos disponíveis para o pagamento sem comprometer as todas 
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despesas correntes e extraordinárias já assumidas pelo CACAU dentro do mesmo 

exercício ou de exercícios posteriores. 

X. Indicar os auditores independentes 

Art. 18 -A Diretoria Executiva reunir-se-á: 

I. Ordinariamente, uma vez por ano; 

11. Extraordinariamente, sempre que necessário. 

§ 1° - As convocações serão feitas pelo Diretor Presidente ou por qualquer Diretor 

quando julgarem necessário. Lavrando-se a competente ata da reunião no livro próprio. 

§ 2° - A reunião da Diretoria Executiva poderá ainda ser convocada pelo Conselho 

Fiscal sempre que julgarem necessário em razão da responsabilidade que a atividade 

deste Conselho assim o exigir. 

§ 3° - A Diretoria Executiva somente se reunirá com a totalidade de seus membros e 

as deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Diretor Presidente, 

em caso de empate, o voto de qualidade. 

§ 4° - O Diretor que faltar a 3 reuniões sucessivas ou 4 intercaladas, sem justificativa, 

a critério da Diretoria Executiva, poderá ter seu cargo colocado á disposição da 

Assembléia Geral. 

Art. 19- Compete ao Diretor Presidente, além do que a Assembléia Geral atribuir-lhe: 

I. Zelar com dedicação pelo bom andamento, ordem e prosperidade do CACAU; 

11. Representar o CACAU ativa e passivamente, judicial e extra -judicialmente; 

111. Delegar ao Conselho Consultivo a representação do CACAU junto a organismos 

nacionais e internacionais para, dentre outros mas não limitados a, o 

estabelecimento de parcerias, patrocínio, divulgação, campanhas, apresentação de 

trabalhos e estudos científicos, representação em simpósios, seminários, 

congressos. 

IV.Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno; 

V. Superintender todo o movimento do CACAU; 

VJ.Admitir e demitir os empregados da CACAU, quando for necessário e desde 

previamente aprovada pela maioria dos membros da Diretoria Executiva; 

VII.Presidir as Assembléias Gerais e as reuniões da Diretoria Executiva, 

subscrevendo com o Diretor Administrativo as respectivas atas; 
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VIII.Autorizar a execução dos planos de trabalho aprovados pela Diretoria Executiva; 

IX.Autorizar, sempre em conjunto com o Diretor Financeiro, a movimentação de 

fundos do CACAU, representá-lo perante as instituições financeiras, abrir e 

encerrar contas bancárias e movimentá-las, assinando cheques e demais 

documentos afins; 

X. Guardar, sob sua responsabilidade, todos os valores em moeda ou títulos 

pertencentes ao CACAU; 

XI.Delegar especificando os poderes aos Diretores Vice-Presidentes as funções 

de que trata os itens 11 , 111 , V e VIII; 

XII.Constituir procuradores, indicados e previamente aprovados pela maioria 

absoluta da Diretoria Executiva , para representar o CACAU sempre com 

assinatura conjunta com um Diretor ou outro procurador nas ausências do 

Diretor Presidente, do Diretor Financeiro e/ou do Diretor Administrativo, 

inclusive com a Cláusula "ad - judicia", para representação em juízo, para a 

prática de todos os atos que lhes são conferidos estatutariamente. O 

instrumento de mandato deverá ser assinado pelo Diretor Presidente em 

conjunto com o Diretor Financeiro ou o Diretor Administrativo . 

Art. 20 - Compete aos Diretores Vice-Presidentes auxiliarem o Diretor Presidente 

substituindo-o por delegação de poderes ou por outorga de procuração específica e 

prazo de validade determinado, além de auxi liar os demais Diretores quando se fizer 

necessário. 

Art. 21 - Compete ao Diretor Financeiro: 

I. Auxiliar o Diretor Presidente e, pela ordem, substituí-lo caso os Diretores Vice

Presidentes estejam também impedidos, em seus impedimentos e ausências, ou pôr 

delegação de poderes, previamente aprovados pela maioria absoluta da Diretoria 

Executiva; 

11. Realizar a celebração de contratos e parcerias, assinando os documentos 

pertinentes em conjunto com o Diretor Presidente ou com um dos Diretores Vice

Presidentes com os poderes específicos; 

111. Superintender, organizar e dirigir os serviços financeiros , organizar e dirigir os 

serviços da tesouraria, zelando pelo equilíbrio, correção e probidade orçamentária do 

CACAU; 
















