
	

	

ASSOCIAÇÃO	BRASILEIRA	DE	APOIO	À	FAMÍLIA		
COM	HIPERTENSÃO	PULMONAR		

E	DOENÇAS	CORRELATAS	
	
	

Capítulo	I	
Da	Denominação,	Sede	e	Fins	

	
Art.	 1°	 -	 A	 ABRAF	 –	 ASSOCIAÇÃO	 BRASILEIRA	 DE	 APOIO	 À	 FAMÍLIA	 COM	
HIPERTENSÃO	PULMONAR	E	DOENÇAS	CORRELATAS,	pessoa	jurídica	de	direito	
privado,	criada	sob	a	forma	de	associação,	por	tempo	indeterminado,	soberana,	de	
caráter	 beneficente,	 filantrópico,	 social	 e	 assistencial,	 sem	 fins	 econômicos	 e	
lucrativos,	reger-se-á	pelo	presente	estatuto	e	pela	legislação	pátria	em	vigor.		
	
Parágrafo	Único.	A	sede	da	associação	será	instalada	na	Rua	Pamplona,	1080/82,	,	
São	Paulo-SP,	01405-001.		
	
Art.	2°	-	A	ABRAF	tem	por	finalidade:	
	
I- Propugnar	 junto	 aos	 poderes	 públicos	 para	 que	 pessoas	 portadoras	 de	
Hipertensão	Pulmonar	(HP)	e		doenças	correlatas	recebam	do	Estado	os	cuidados	
assistenciais	 e	 os	 medicamentos	 que	 propiciem	 o	 adequado	 tratamento	 da	
doença;	
	
Parágrafo	único.	As	doenças	correlatas	correspondem	a	todas	as	enfermidades	
que	 causam	 ou	 são	 consequência	 da	 hipertensão	 pulmonar	 (comorbidades),		
conforme	lista	abaixo	não	taxativa:	
	

Doença	veno-oclusiva	pulmonar	
Hemogianmatose	capilar	pulmonar	
Hipertensão	pulmonar	resistente	do	recém-nascido	
Sarcoidose	
Tromboembolismo	crônico	
Asma	
Bronquite	
Doença	Pulmonar	Obstrutiva	Crônica	
Pneumonia	
Doenças	Intersticiais	Pulmonares	
Fibrose	Pulmonar	Idiopática	
Fibrose	cística	
Enfisema	

Clicksign b1e661c4-35de-4769-b50f-6e53a4e77ad3



	

	

Câncer	de	pulmão	
Insuficiência	cardíaca	
Doenças	Cardíacas	Congênitas	
HIV	
Anemia	falciforme	
Esquistossomose	
Doenças	hepáticas	
Doenças	do	tecido	conjuntivo	

	
II- Reunir	 pessoas,	 físicas	 e	 jurídicas	 que	 se	 disponham	 a	 trabalhar	 para	
auxiliar	os	portadores	de	Hipertensão	Pulmonar	e		doenças	correlatas	a	recuperar	
ou	 preservar	 um	 nível	 de	 qualidade	 de	 vida	 compatível	 coma	 sua	 condição	
humana;	
	
III- 	Subsidiar	os	portadores	de	hipertensão	pulmonar	e	 	doenças	correlatas	
com	 informações	 sobre	 novas	 terapias	 e	 avanços	 científicos	 no	 tratamento	 da	
doença;	
	
IV- Colaborar	 com	 estudos	 e	 pesquisas	 cientificas	 que	 visem	 desenvolver	
tratamentos	e	encontrar	a	cura	para	Hipertensão	Pulmonar	e		doenças	correlatas;	
	
V- Promover,	 gratuitamente,	 palestras,	 seminários,	 congressos	 e	 outros	
gêneros	 de	 eventos	 a	 fim	 de	 divulgar	 e	 discutir	 a	 doença	 e	 os	meios	 para	 seu	
adequado	tratamento;		
	
VI- Promover	 eventos	 para	 obtenção	 de	 recursos	 que	 possibilitem	 a	
associação	cumprir	os	objetivos	a	que	se	propõe;	
	
VII- Promover,	gratuitamente,	a	melhoria	da	qualidade	de	vida	dos	portadores	
de	Hipertensão	Pulmonar	e		doenças	correlatas,	buscando	propiciar-lhes	o	pleno	
exercício	da	cidadania;	
	
VIII- Promover	 a	 assistência	 social,	 através	 de	 orientação,	 suporte	 e/ou	
assessoria	aos	pacientes,	 familiares,	público	leigo	e	também	a	organizações	sem	
fins	lucrativos	que	trabalham	ou	estejam	desenvolvendo	projetos	em	hipertensão	
pulmonar	e		doenças	correlatas,	desde	que	demonstrem	responsabilidade	social;	
	
IX- Promover	 em	 todo	 o	 território	 nacional	 o	 acesso	 do	 cidadão	 a	 informação,	
prevenção,	 diagnóstico	 e	 tratamento	 para	 minimizar	 o	 sofrimento	 e	 cessar	 as	
mortes	causadas	por	hipertensão	pulmonar	e	demais	doenças	correlatas;	
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X- Promover	 os	 direitos	 estabelecidos,	 construir	 novos	 direitos	 e	 oferecer	
assessoria	 jurídica	 gratuita	 de	 interesse	 suplementar	 no	 campo	 da	 hipertensão	
pulmonar	e	doenças	correlatas;	
	
XI- Promover	 a	 ética,	 a	 paz,	 a	 cidadania,	 os	 direitos	 humanos,	 a	 democracia	 e	
outros	 valores	 universais	 relacionados	 às	 demais	 finalidades	 dispostas	 neste	
artigo;	
	
XII- Atuar	 junto	 aos	 poderes	 executivos	 e	 legislativos	 na	 definição	 de	 uma	
política	 nacional	 	 de	 atendimento	 aos	 portadores	 de	 hipertensão	 pulmonar	 e		
doenças	correlatas,	bem	como	fiscalizar	sua	correta	execução;		
	
XIII- Representar	os	portadores	de	hipertensão	pulmonar	e		doenças	correlatas,	
judicial	e	extrajudicialmente;	
	
XIV- Promover	 ações	 que	 visem	 conscientizar	 a	 classe	médica	 em	 relação	 ao	
diagnóstico	 correto	 diagnostico	 da	 patologia,	 permitindo	 ao	 portador	 de	
hipertensão	pulmonar	e		doenças	correlatas	o	tratamento	adequado	e	em	tempo	
oportuno;	
	
XV- Buscar,	 junto	 ao	 Ministério	 Público	 Federal	 e	 aos	 Ministérios	 Públicos	
Estaduais,	 apoio	 às	 ações	 que	 visam	 obter	 do	 poder	 público	 o	 tratamento	
adequado,	assegurados	pela	Constituição;	
	
XVI- Promover	e/ou	estimular	a	divulgação	de	informações	científicas,	estudos,	
pesquisas	e	materiais	de	apoio	psicossocial	gratuitos	sobre	Hipertensão	Pulmonar	
e		doenças	correlatas,	seja	através	do	meio	online	ou	realizar	a	publicação	de	livros,	
revistas	e	periódicos	que	analisem	e	conscientizem	sobre	as	patologias;	
	
XVII- Promover	ações	de	prevenção,	habilitação,	reabilitação	e	integração	à	vida	
comunitária	de	portadores	de	hipertensão	pulmonar	e	 	doenças	correlatas	com	
quadro	de	deficiência;	
	
XVIII- Promover	ações	culturais,	que	estimulem	a	disseminação	de	conhecimento	
da	 Hipertensão	 Pulmonar	 e	 Doenças	 Correlatas,	 bem	 como	 dos	 relatos	 dos	
pacientes	,	seja	através	de	livros,	eventos,	shows,	revistas,	filmes,	documentários	
etc;	
	
XIX- Promover	ações	de	esporte,	que	estimulem	a	prevenção	da	doenças-foco	
da	organização	e/ou	que	promovam	a	conscientização	sobre	elas;	
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XX- Fomentar	 a	 prática	 de	 atividades	 esportivas,	 através	 da	 formação	 de	
equipes	de	atletas	e	campanhas	de	conscientização;	
	
XXI- Organizar	 eventos	 esportivos	 para	 difusão	 de	 informações	 sobre	 a	
Hipertensão	Pulmonar	e	Doenças	Correlatas.	
	
Parágrafo	primeiro:	Para	o	desenvolvimento	e	a	consecução	de	suas	finalidades	
e	 objetivos	 sociais,	 a	 ABRAF	 poderá	 valer-se	 de	 todos	 os	 meios,	 serviços	 e	
atividades	permitidos	em	lei,	exemplificativamente:	
	
I	-	Instituir,	identificar	e	divulgar	bancos	de	dados	sobre	as	patologias	que	assiste,	
garantindo	a	todos	o	acesso	a	informações	relevantes	sobre	a	prevenção	e	detecção	
precoce	da	doença,	seu	diagnóstico,	seu	tratamento	e	qualidade	de	vida;	
	
	II	 -	 Organizar	 dados	 sobre	 indicadores	 das	 doenças,	 diagnóstico,	 tratamento,	
acesso,	direitos	dos	pacientes	e	familiares	do	ponto	de	vista	social,	econômico	e	
financeiro;	
	
III-	 Realizar	 e	 promover	 a	 produção,	 edição,	 impressão	 e	 divulgação	 de	 livros,	
revistas,	folhetos,	cartilhas	e	de	qualquer	outro	tipo	de	publicação;	
	
IV	-	Desenvolver	documentários,	entrevistas	e	programas	eletrônicos	de	qualquer	
espécie	relacionados	com	sua	missão;	
	
V	 -	 Promover,	 organizar	 e	 realizar	 projetos	 e	 programas	 culturais,	 educativos,	
seminários,	 cursos,	workshops,	 palestras,	 convenções,	 conferências	 e	quaisquer	
outros	eventos,	nacionais	e	internacionais,	sobre	hipertensão	pulmonar	e		doenças	
correlatas,	 bem	 como	 temas	 convergentes,	 como	 advocacy,	 políticas	 públicas,	
conscientização	de	doenças	etc;	
	
VI	-	Estabelecer	e	manter	relações,	contratos,	convênios	de	colaboração	mútua	com		
entidades	 governamentais	 ou	 não,	 com	 ou	 sem	 fins	 lucrativos,	 dedicadas	 à	
promoção	da	saúde	e/ou	que	trabalhem	direta	ou	indiretamente	com	hipertensão	
pulmonar	e		doenças	correlatas;	
	
VII	 -	 Promover	 a	 comunicação	 e	 cooperação	 entre	 empresários,	 acadêmicos,	
profissionais	da	área	da	saúde	ou	de		áreas	de	atuação,	funcionários	e	membros	da	
sociedade	 que	 possam	 contribuir	 de	 quaisquer	 formas	 para	 a	 consecução	 dos	
objetivos	da	associação;	
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VIII	-	Mobilizar	a	sociedade	para	participar	ativamente	da	formulação	e	do	controle	
das	políticas	públicas	relacionadas	à	hipertensão	pulmonar	e	doenças	correlatas	
no	âmbito	regional,	nacional	e	internacional;	
	
	IX	 -	 Acompanhar	 e	 fiscalizar	 a	 atuação	 do	 poder	 público	 na	 formulação	 e				
implementação	 de	 políticas	 públicas	 para	 o	 enfrentamento	 da	 hipertensão	
pulmonar	e		doenças	correlatas;	
	
	X	-	Criar,	desenvolver	e	estimular	estratégias	e	ações	de	cidadania	ativa	e	controle	
social,	 defesa	 dos	 interesses	 da	 sociedade	 em	 relação	 ao	 enfrentamento	 da	
hipertensão	pulmonar	e	das	doenças	correlatas,	prestigiando	o	diálogo	articulado	
entre	 os	 diferentes	 atores	 sociais	 e	 setores	 econômicos	 e	 políticos,	 nacionais	 e	
internacionais,	de	modo	a	estimular	medidas	de	ajuste	social;	
	
	XI	-	Fomentar	e	fiscalizar	o	processo	legislativo,	bem	como	participar	ativamente	
de	ações	democráticas	voltadas	à	causa	da	saúde	pública,	em	especial	a	políticas	
de	atenção	à	hipertensão	pulmonar	e	doenças	pulmonares	crônicas;	
	
XII	 -	 Conscientizar	 a	 população	 sobre	 os	 direitos	 e	 deveres	 de	 cidadania	 e	 a	
importância	de	lutar	por	uma	causa;	
	
XIII	 -	 Colaborar,	 assessorar	 e	 prestar	 consultoria	 para	 instituições	 públicas	 ou	
privadas,	 tanto	 nacionais	 como	 internacionais,	 nos	 campos	 relacionados	 às	
finalidades	organizacionais;	
	
XIV	 -	 Participar,	 na	 condição	 de	 representante	 das	 pessoas	 que	 vivem	 e/ou	
convivem	com	hipertensão	pulmonar	e		doenças	correlatas,	de	fóruns	e	instâncias	
de	controle	social,	federais,	estaduais,	municipais	elou	do	distrito	federal	tais	como,	
mas	não	se	limitando	aos	conselhos	de	políticas	públicas,	comitês	de	mobilização	
e	comitês	técnicos	e	consultivos;	
	
XV	 -Capacitar	 profissionais	 de	 saúde	 ou	 que	 atuem	direta	 ou	 indiretamente	 no	
campo	da	hipertensão	pulmonar	relacionados	ao	setor	empresarial,	terceiro	setor	
e	poder	público;	
	
XVI	-	Desenvolver	projetos	em	parceria	com	órgãos	públicos	e	entidades	públicas	
na	 esfera	 Federal,	 Estadual,	 Distrito	 Federal	 e	Municipal	 nos	 termos	 da	 Lei	 ne	
9.790/99,	bem	como	organismos	internacionais	e	entidades	privadas	de	âmbito	
nacional	ou	 internacional,	podendo	para	tanto	elaborar,	acompanhar	e	executar	
projetos	e,	ainda,	promover	a	administração	de	ativos	mobiliários	e	imobiliários	
de	propriedade	das	instituições	parceiras;	
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XVII	-	Propor	quaisquer	ações	judiciais	necessárias	para	defesa	dos	direitos	difusos,	
coletivos	 e/ou	 individuais	 homogêneos	 envolvendo	 toda	 e	 qualquer	 matéria	
relacionada	 aos	 direitos	 dos	 pacientes	 com	 hipertensão	 pulmonar	 e	 	 doenças	
correlatas,	bem	como	para	garantia	do	direito	de	promoção	e	prevenção	da	saúde	
assim	entendidas	todas	as	questões	relacionadas	aos	fatores	de	proteção	e	riscos	
para	essas	patologias;	
	
XVIII	 -	 Defender	 os	 interesses	 das	 pessoas	 que	 vivem	 e/ou	 convivem	 com	 a	
hipertensão	 pulmonar	 e	 as	 doenças	 correlatas	 perante	 	 entidades	 ou	 poderes	
públicos,	nacionais	e/ou	internacionais;	
	
XIX	-	Promover	o	voluntariado	de	pessoas	físicas	e	jurídicas	e	manter	cadastro	de	
voluntários	dispostos	a	atuar	frente	a	hipertensão	pulmonar	e	doenças	correlatas,	
auxiliando	os	paciente	e	seus	familiares;	
	
XX-	Criar	conselho	técnico	composto	por	atletas	incumbidos	de	elaborar	e	aprovar	
os	regulamentos	de	eventos	e	competições	organizadas	pela	associação;	
	
XXI-	Indicar,	pelo	menos,	1	(hum)	atleta	representante	da	ABRAF	para	a	categoria	
de	ASSOCIADO	EFETIVO;	
	
XXII-	Indicar,	pelo	menos,	1	(hum)	atleta	representante	da	ABRAF	para	cargo	de	
direção.	
	
Parágrafo	 segundo	 -	 A	 ABRAF	 não	 distribui	 entre	 os	 seus	 associados,	
mantenedores,	 conselheiros,	 diretores,	 empregados	 ou	 doadores	 eventuais	
excedentes	 operacionais,	 brutos	 ou	 líquidos,	 dividendos,	 bonificações,	
participações	ou	parcelas	do	seu	patrimônio,	auferido	mediante	o	exercício	de	suas	
atividades.	 Em	 contrapartida,	 aplica	 integralmente	 o	 seu	 patrimônio	 na	
consecução	do	seu	objetivo	social.	
	
Art.	3º	-	No	desenvolvimento	de	suas	atividades,	a	ABRAF	observará	os	princípios	
da	 legalidade,	 impessoalidade,	 moralidade,	 publicidade,	 economicidade	 e	 da	
eficiência	e	não	fará	qualquer	discriminação	de	raça,	cor,	gênero	ou	religião.	
	
Parágrafo	único	-	A	ABRAF	se	dedica	às	suas	atividades	por	meio	da	execução	
direta	de	projetos,	programas	ou	planos	de	ações,	da	doação	de	recursos	físicos,	
humanos	 e	 financeiros,	 ou	 prestação	 de	 serviços	 intermediários	 de	 apoio	 a		
organizações	sem	fins	lucrativos	e	a	órgãos	do	setor	público	que	atuam	em	áreas	
afins.	
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Art.	 4º	 -	 A	 ABRAF	 terá	 um	 Regimento	 Interno	 que	 disciplinará	 o	 seu	
funcionamento.	
	
Art.	5º	-	A	fim	de	cumprir	suas	finalidades,	a	ABRAF	poderá	se	organizar	em	tantas	
unidades	quantas	se	fizerem	necessárias,	podendo	abrir	representações	filiais	ou	
escritórios	em	todo	o	território	nacional,	os	quais	funcionarão	mediante	delegação	
expressa	da	matriz,	 bem	como	estabelecer	marca,	 logomarca	ou	nome	 fantasia	
para	seus	diferentes	projetos	e	programas,	respeitadas	as	disposições	estatutárias	
e	regimentais,	se	houver,	em	consonância	com	a	legislação	vigente.	
	
	

Capítulo	II	
Dos	Associados	e	Mantenedores	

	
Art.	6º		–	A	ABRAF	é	constituída	por	números	ilimitados	de	associados,	pessoas	
físicas	ou	jurídicas,	que	se	disponham	a	viver	os	fins	da	instituição.	
	
Art.	7º		–	Serão	admitidos	como	associados	pessoas	físicas,	maiores	de	18	anos,	ou	
jurídicas	constituídas	dentro	das	normas	da	legislação	vigente,	e	o	quadro	social	
será	dividido	em:	
	
I	-	FUNDADOR:	os	que	participaram	da	Assembleia	de	constituição	da	Instituição;	
	
II	 -	 EFETIVOS:	 pessoas	 físicas	 ou	 jurídicas,	 admitidas	 ao	 quadro	 social	 da	
Instituição,	 mediante	 indicação	 de,	 no	 mínimo,	 dois	 associados	 fundadores,	 ad	
referendum	da	Assembleia	Geral;	
	
III	-	HONORÁRIOS:	pessoas	físicas	ou	jurídicas	que	merecerem	esse	título	por	sua	
notória	atividade	em	prol	do	enfrentamento	da	hipertensão	pulmonar	e	doenças	
correlatas,	seja	através	de	trabalho	realizado	na	ABRAF	ou	fora,	técnico-científico,	
jurídico,	de	suporte	emocional,	difusão	e	propagação	da	causa,	mediante	proposta	
aprovada	pela	diretoria	ad	referendum	da	Assembleia	Geral;	
	
IV-	 BENEMÉRITOS:	 aqueles	 que,	 em	 razão	 do	 auxílio	 ou	 apoio	 à	 entidade,	
tornarem-se	credores	de	seu	reconhecimento,	mediante	proposta	aprovada	pela	
diretoria	ad	referendum	da	Assembleia	Geral.	
	
Parágrafo	primeiro	-	Para	obtenção	de	recursos	e	manutenção	de	suas	atividades,	
a	ABRAF	contará	com	uma	categoria	denominada	MANTENEDORES,	composta	por	
pessoas	jurídicas	ou	físicas	que	realizem	contribuições	em	dinheiro	ou	bens,	ou	
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que	prestem	serviços	voluntários.	Esta	categoria	não	integra	o	quadro	social	da	
Associação,	não	possuindo	seus	membros	a	qualidade	de	associados.	
	
Parágrafo	segundo	-	A	categoria	de	mantenedores	é	composta	pelas	seguintes	
classes:	
	
I	 -	 CONTRIBUINTES:	 todas	 as	 pessoas,	 físicas	 ou	 jurídicas,	 que	 contribuam	
regularmente	 com	 a	 Associação,	 através	 da	 doação	 de	 quantia	 financeira,	
respeitando	 o	 valor	 mínimo	 fixado	 pela	 Diretoria,	 admitidas	 mediante	 o	
preenchimento	e	assinatura	de	ficha	de	inscrição,	e	aprovação	pela	Diretoria;	
	
II	 -	 APOIADORES:	 todas	 as	 pessoas	 jurídicas	 que	 participarem	 ativa	 e	
graciosamente	 das	 atividades	 da	 associação	 oferecendo	 regularmente	 apoio	
material	 e/ou	 prestando	 trabalhos	 e	 serviços,	 admitidas	 mediante	 o	
preenchimento	e	assinatura	de	ficha	de	inscrição,	e	aprovação	pela	Diretoria;	
	
III	 -	VOLUNTÁRIOS:	 todas	as	pessoas	 físicas	prestadores	de	serviço	voluntário,	
admitidas	pela	Diretoria,	que	deverão	respeitar	a	legislação	específica,	inclusive	
firmar	"Termo	de	Adesão	de	Trabalho	Voluntário"	e	as	demais	normas	e	regras	
sobre	o	voluntariado	adotadas	pela	organização.	
	
Parágrafo	terceiro	-	Deixarão	de	pertencer	à	categoria	de	mantenedores	todos	
aqueles	que	deixem	de	contribuir	ou	de	prestar	serviços	voluntários,	por	meio	de	
decisão	da	Diretoria.	Os	mantenedores	da	categoria	de	voluntários	poderão	ser	
demitidos	 pela	 Diretoria	 na	 hipótese	 de	 não	 cumprimento	 dos	 deveres	 e	
obrigações	assumidos,	de	infração	a	quaisquer	normas	e	regras	da	organização	ou	
mesmo	quando	a	Diretoria	assim	 julgar	 conveniente	e	oportuno	em	 função	dos	
interesses	gerais	e	sociais	da	organização.	
	
	
Parágrafo	 quarto-	 A	 Diretoria,	 segundo	 sua	 conveniência,	 poderá	 criar	
subdivisões	nas	respectivas	classes	de	MANTENEDORES.	
	
	

Admissão	dos	Associados	
	
	

Art.	 8º	 	 –	 Serão	 admitidos	 como	 Associados	 pessoas	 físicas	 ou	 jurídicas	 que	
desejem	colaborar	com	a	Associação.		
	
Art.	9º		–	Serão	requisitos	essenciais	para	adquirir	a	condição	de	associado:	
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I	–	Ser	proposto	por	um	associado;	
	
II	–	Preencher	a	ficha	de	inscrição	manifestando	o	seu	interesse	em	ser	associado;	
	
III	–	Ter	sua	proposta	aprovada	pela	Diretoria.	
	
	

Direitos	dos	Associados	
	
	

Art.	10		–	São	direitos	dos	associados	fundadores	e/ou	efetivos:	
	
I	 -	 propor	 a	 criação	 e	 tomar	parte	 em	 comissões	 e	 grupos	de	 trabalho,	 quando	
designados	para	estas	funções;	
	
II	 -	 apresentar	 propostas,	 programas	 e	 projetos	 relacionados	 à	 finalidade	 da	
Instituição;	
	
III	-	participar	de	todas	as	atividades	associativas;	
	
IV	 -	 desligar-se,	 quando	 julgar	 conveniente,	 protocolando	 junto	 à	 Diretoria	 seu	
pedido	voluntário.	
	
Parágrafo	 Único.	 	 Somente	 os	 associados	 fundadores	 e	 efetivos	 poderão	 ser	
votados	para	cargos	de	direção	da	Instituição.	
	
Art.	11		–	São	direitos	dos	associados	honorários:	
	
I-	Vetar	a	indicação	e	eleição	de	membros	para	composição	da	Assembleia	Geral;	
	
II-	Vetar	a	indicação	e	eleição	de	membros	para	direção	da	instituição;	
	
III-	Vetar	a	indicação	e	eleição	de	membros	para	categoria	de	HONORÁRIOS;	
	
IV-	 Vetar	 a	 alteração	 de	 estatuto,	missão,	 visão,	 identidade	 visual	 ou	 qualquer	
modificação	na	estrutura	da	organização.	
	
V-	Associação	vitalícia	à	ABRAF	nesta	categoria.	
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Parágrafo	 primeiro.	 Tais	 direitos	 conferidos	 aos	membros	 honorários	 visam	 a	
garantir	a	condução	da	organização	respeitando	a	sua	missão	original,	sem	riscos	
a	eventuais	desvios	por	conta	de	membros	que	não	estejam	totalmente	alinhados	
ao	propósito	da	organização.	
	
Parágrafo	segundo.	Em	toda	e	qualquer	assembleia,	o	associado	honorário	deverá	
manifestar	 	 a	 sua	anuência	 expressamente	em	relação	às	decisões	ali	 tomadas.	
Caso	não	possa	estar	presente	e/ou	prefira	renunciar	de	tal	prerrogativa,	deverá,	
por	escrito,	efetuar	declaração	por	escrito.	
	
Art.	12		–	São	deveres	de	todos	os	Associados:		
	
I	 -	 propor	 a	 criação	 e	 tomar	parte	 em	 comissões	 e	 grupos	de	 trabalho,	 quando	
designados	para	estas	funções;	
	
II	 -	 apresentar	 propostas,	 programas	 e	 projetos	 relacionados	 à	 finalidade	 da	
Instituição;	
	
III	-	participar	de	todas	as	atividades	associativas;	
	
IV	 -	 desligar-se	 quando	 julgar	 conveniente,	 protocolando	 junto	 à	 Diretoria	 seu	
pedido	de	desligamento	voluntário;	
	
V-	cumprir	as	disposições	estatutárias	e	regimentais;	
	
VI-	acatar	as	decisões	da	Assembleia	e	da	Diretoria.	
	
	
Art.	13	-	A	exclusão	do	associado	só	é	admissível	havendo	justa	reconhecida	em	
procedimento	que	assegure	direito	de	defesa	perante	a	Diretoria	e	de	recurso	para	
a	Assembleia	Geral,	que	se	reunirá	em	sessão	extraordinária	para	apreciar	o	fato.	
	
Parágrafo	primeiro.	O	associado	será	 cientificado,	por	escrito	e	pessoalmente,	
dos	fatos	que	lhe	são	imputados	e	das	consequências	a	que	estará	sujeito,	para,	no	
prazo	de	15	(quinze)	dias	oferecer	defesa	e	indicar,	justificadamente,	as	provas	que	
pretende	produzir,	cuja	pertinência	será	aferida,	de	forma	motivada,	pela	Diretoria.	
	
Parágrafo	segundo.	Decorrido	in	a/bis	o	prazo	previsto	no	parágrafo	anterior,	ou	
produzidas	 as	 provas	 deferidas	 pela	 Diretoria,	 será	 o	 associado	 notificado,	
pessoalmente,	para	oferecer	suas	razões	finais,	no	prazo	de	7	(sete	)	dias,	dirigidas	
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à	Diretoria	Executiva,	que	decidirá,	motivadamente,	no	prazo	de	20	(vinte)	dias,	
comunicando	a	decisão	à	Assembleia	Geral.	
	
Parágrafo	 terceiro.	 Intimado	 o	 associado,	 pessoalmente,	 da	 decisão,	 poderá	
interpor	recurso	no	prazo	de	15	(quinze)	dias,	dirigido	à	Assembleia	Geral,	que	
decidirá	de	maneira	motivada,	no	prazo	de	20	(vinte)	dias.	
	
Parágrafo	 quarto.	 Os	 prazos	 para	 apresentação	 de	 defesa,	 razões	 finais	 e	
interposição	do	recurso	serão	contados	por	dias	corridos,	excluindo-se	o	dia	do	
começo	e	incluindo-se	o	do	vencimento.	
	
Parágrafo	quinto.	Considera-se	prorrogado	o	prazo	até	o	primeiro	dia	útil	se	o	
vencimento	correr	em	sábado,	domingo	ou	feriado.	
	
Parágrafo	sexto.	Os	prazos	somente	começam	a	correr	a	partir	do	primeiro	dia	
útil	após	a	intimação.	
	
Art.	14	-	Os	associados,	os	mantenedores	e	os	membros	da	Diretoria	e	do	Conselho	
Fiscal	 não	 respondem,	 nem	 mesmo	 subsidiariamente,	 pelos	 encargos	 da	
Instituição.		
	

	
Capítulo	III	

Das	Penalidades	
	
	

Art.	 15	 –	 Os	 associados	 fundadores	 e	 efetivos	 são	 passíveis	 das	 seguintes	
penalidades,	que	serão	aplicadas	pelo	presidente,	ouvindo	o	Conselho	Diretor:	
	
I		-	Advertências	por	escrito;	
		
II	–	Suspensão;	
		
III	–	Exclusão	do	quadro	social.		
	
Parágrafo	primeiro.	Será	excluído	do	quadro	social	o	associado	que	deixar	de	
cumprir	 os	 deveres	 estabelecidos	 no	 artigo	 11,	 assegurado,	 no	 entanto,	 amplo	
direito	de	defesa	e	recurso,	nos	termos	deste	Estatuto.		
	
Parágrafo	 segundo.	 Após	 ser	 excluído	 do	 quadro	 social,	 não	 é	 permitido	 ao	
Associado	o	seu	retorno	à	entidade.		
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Parágrafo	terceiro.	Ao	associado	punido	caberá	recurso	da	penalidade	imposta	
à	Assembleia	Geral,	no	prazo	de	30	dias,	a	contar	da	data	da	notificação.	
	
	

Capítulo	IV	
Da	Administração	

	
Art.	16		-	A	ABRAF	será	administrada	por:	
	
I	–	Assembleia	geral;	
		
II	–	Diretoria;	
		
III	–	Conselho	fiscal.		
	
Parágrafo	 único.	 A	 Instituição	 poderá	 remunerar	 seus	 dirigentes	 que	
efetivamente	 atuam	 na	 gestão	 executiva	 e	 aqueles	 que	 lhe	 prestam	 serviços	
específicos,	respeitados,	em	ambos	os	casos,	os	valores	praticados	pelo	mercado	
na	região	onde	exerce	sua	atividade.	
	
Art.	17	 	 -	A	Assembleia	Geral,	órgão	soberano	da	 instituição,	 se	constituirá	dos	
associados	fundadores	e/ou	efetivos	e	honorários	em	pleno	gozo	de	seus	direitos	
estatutários.	
	
Art.	18	–	Compete	à	Assembleia	Geral:	
	
I	–	Eleger	a	diretoria	e	o	conselho	fiscal;		
	
II	-	Destituir	administradores;	
	
III	–	Decidir	sobre	reformas	do	estatuto;		
	
IV	–	Decidir	sobre	a	extinção	da	entidade;		
	
V	–	Decidir	sobre	a	conveniência	de	alienar,	transigir,	hipotecar,	ou	permutar	bens	
patrimoniais.	
	
Art.	19	-	A	Assembleia	Geral	se	realizará,	ordinariamente,	uma	vez	por	ano	para:	
	
I	-	tomar	ciência	do	relatório	e	da	programação	anual	das	atividades	da	Instituição;		
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II	-	discutir	e	homologar	as	contas	e	o	balanço	aprovado	pelo	Conselho	Fiscal.	
	
	
Art.	20	-	A	Assembleia	Geral	se	realizará,	extraordinariamente,	quando	convocada:	
	
I	-	pela	Diretoria;	
	
II	-	pelo	Conselho	Fiscal;		
	
III	-	por	requerimento	de	pelo	menos	um	quinto	dos	associados	com	direito	a	voto.	
	
Art.	21	-	A	convocação	da	Assembleia	Geral	será	feita	por	meio	de	edital	afixado	na	
sede	 da	 Instituição	 e/ou	 publicado	 na	 impressa	 local,	 por	 circulares	 ou	 outros	
meios	convenientes,	com	antecedência	mínima	de	5	(cinco)	dias.	
	
Parágrafo	único.	Qualquer	Assembleia	se	instalará	em	primeira	convocação	com	
a	maioria	dos	associados	e,	em	segunda	convocação,	com	qualquer	número.	
	
	
Art.	 22	 -	 A	 Instituição	 adotará	 práticas	 de	 gestão	 administrativa,	 necessárias	 e	
suficientes,	a	 coibir	a	obtenção,	de	 forma	 individual	ou	coletiva,	de	benefícios	e	
vantagens	pessoais,	em	decorrência	da	participação	nos	processos	decisórios.	
	
	
Art.	23	-	A	Diretoria	poderá	ser	constituída	por	uma	única	pessoa,	na	condição	de	
Presidente,	 cabendo	a	 ela	 isoladamente	 todas	 as	 atribuições	necessárias	para	 a	
consecução	dos	objetivos	sociais,	podendo	também	ser	constituída,	a	critério	da	
Assembleia	 Geral,	 por	 um	 Presidente,	 um	 Vice-Presidente,	 um	 Secretário	 e	 um	
Tesoureiro,	 não	 sendo	 obrigatório	 o	 preenchimento	 de	 todos	 esses	 cargos	
concomitantemente,	 caso	 em	que	 as	 funções	 correspondentes	 aos	 cargos	 vagos	
serão	atribuídas	ao	Presidente	ou	a	quem	este	as	delegar	por	ato	de	diretoria.		
	
Parágrafo	 primeiro.	O	mandato	 da	Diretoria	 será	 de	 36	 (trinta	 e	 seis)	meses,	
permitida	a	possibilidade	de	1	(uma)	recondução.	
	
Parágrafo	segundo.		É	vedada	a	eleição,	para	a	Diretoria,	de	cônjuge	e	parentes	
consanguíneos	 e	 afins,	 até	 segundo	 grau	 ou	 por	 afinidade	 do	 presidente	 ou	
dirigente	máximo	da	entidade.	
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Parágrafo	 terceiro.	 	 A	 Diretoria	 deverá	 conter,	 ao	menos,	 1	 representante	 da	
categoria	de	atletas.	
	
Art.	24	–	Compete	à	Diretoria:	
	
I	–	Elaborar	e	executar	o	programa	anual	de	atividades;		
	
II	–	Elaborar	e	apresentar	a	assembleia	geral	o	relatório	anual;		
	
III	 –	 Reunir-se	 com	 instituições	 públicas	 e	 empresas	 privadas	 para	 mútua	
colaboração;	
	
IV	–	Contratar	e	demitir	funcionários;	
	
V	-	elaborar	o	regimento	interno;	
	
VI	-	executar	todos	os	atos	relacionados	à	gestão	da	Instituição.	
	
Art.	25	–	Compete	ao	presidente:	
	
I	–	Representar	a	ABRAF	social,	judicial	e	extrajudicialmente;	
	
II	-	cumprir	e	fazer	cumprir	este	Estatuto	e	o	Regimento	Interno;	
	
III	–	Promover	acordos	com	entidades	públicas	e	privadas	no	sentido	de	permitir	
que	a	Associação	alcance	os	objetivos	a	que	se	propõe;	
	
IV	–	Promover	a	divulgação	da	ABRAF	pelos	meios	de	comunicação	de	 forma	a	
difundir	 a	 causa	 de	 apoio	 aos	 portadores	 de	 HAP,	 atrais	 novos	 associados	 e	
estimular	o	interesse	de	empresas	privadas	e	autoridades	governamentais	para	
os	objetivos	a	que	se	propõe;		
	
V	–	Estimular	a	abertura	de	novos	escritórios	ou	representações	em	 	cidades	e	
estados;	
	
VI	–	Presidir	a	assembleia	geral;	
	
VII	–	Convocar	e	presidir	as	reuniões	do	conselho	diretor;	
	
VIII	-	exercer	o	voto	de	qualidade	nas	decisões;	
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IX	 -	 contratar	 os	 empregados	 e	 fixar-lhes	 os	 seus	 vencimentos,	 consoante	 as	
necessidades	do	serviço;	
	
X	-	decidir	sobre	a	criação	de	núcleos,	grupos	de	trabalho,	comissões	e	unidades	de	
serviços	que	se	fizerem	necessárias	para	execução	das	atividades	da	Instituição.	
	
Art.	26	–	Compete	ao	Vice	–	Presidente:	
	
I	–	Substituir	o	presidente	em	suas	faltas	ou	impedimentos;	
		
II	–	Assumir	a	presidência,	em	caso	de	vacância	até	o	seu	término;		
	
III	–	Prestar,	de	um	modo	geral,	sua	colaboração	ao	presidente.	
	
	
Art.	27	–	Compete	ao	Secretário:	
	
I	–	Secretariar	as	reuniões	da	diretoria	e	da	assembleia	geral	e	redigir	as	atas;	
	
II	–	Organizar	o	arquivo	do	quadro	social;	
	
III	-		Manter	a	comunicação	entre	diretoria	e	associados.	
	
Art.	28	–	Compete	ao	Tesoureiro:	
	
I	 –	 Arrecadar	 e	 contabilizar	 as	 contribuições	 dos	 associados,	 renda,	 auxílios,	
doações	e	demais	arrecadações,	mantendo	em	dia	a	escrituração;		
	
II	–	Pagar	as	contas	autorizadas	pelo	presidente;		
	
III	–	Apresentar	relatórios	de	receitas	e	despesas,	sempre	que	foram	solicitados	
pelo	presidente;	
	
IV	 –	 Conservar	 sob	 sua	 guarda	 e	 responsabilidade	 os	 documentos	 relativos	 à	
tesouraria;		
	
V	 –	 Guardar	 todo	 numerário	 disponível	 em	 lugar	 seguro,	 de	 preferencia	 numa	
instituição	de	crédito.		
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VI-	 apresentar	 ao	 Conselho	 Fiscal	 a	 escrituração	 da	 Instituição,	 incluindo	 os	
relatórios	de	desempenho	financeiro	e	contábil	e	sobre	as	operações	patrimoniais	
realizadas;	
	
	
Art.	 29	 -	 O	 Conselho	 Fiscal	 será	 constituído	 por	 2	 (dois)	 membros	 e,	
facultativamente,	por	seus	respectivos	suplentes,	eleitos	pela	Assembleia	Geral.	
	
Parágrafo	 primeiro.	 O	 mandato	 do	 Conselho	 Fiscal	 será	 coincidente	 com	 o	
mandato	da	Diretoria.	
	
Parágrafo	 segundo.	 Em	 caso	 de	 vacância,	 o	 mandato	 será	 assumido	 pelo	
respectivo	suplente,	quando	houver,	até	o	seu	término,	ou,	não	havendo	suplente,	
por	eleição	especifica	realizada	por	meio	de	Assembleia	Geral	Extraordinária.	
	
Art.	30	–	Compete	ao	conselho	fiscal:	
	
I	-	examinar	os	livros	de	escrituração	da	Instituição;		
	
II	-	opinar	sobre	os	balanços	e	relatórios	de	desempenho	financeiro	e	contábil	e	
sobre	as	operações	patrimoniais	realizadas,	emitindo	pareceres	para	os	
organismos	superiores	da	entidade;	
	
III-	requisitar	ao	Tesoureiro,	a	qualquer	tempo,	documentação	comprobatória	
das	operações	econômico-financeiras	realizadas	pela	Instituição;	
	
IV	-	contratar	e	acompanhar	o	trabalho	de	eventuais	auditores	externos	
independentes;	
	
V	-	convocar	extraordinariamente	a	Assembleia	Geral.	
	
	
Parágrafo	 primeiro.	 O	 Conselho	 Fiscal	 terá	 autonomia	 para	 a	 emissão	 dos	
pareceres	 e	 análises,	 não	 podendo,	 sob	 qualquer	 hipótese,	 sofrer	 influência	 de	
nenhum	membro	ou	interessado.	
	
	
	

Capítulo	V	
Fontes	de	Recurso	para	Manutenção	da	ABRAF	
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Art.	31	–	Os	recursos	financeiros	necessários	à	manutenção	da	ABRAF	poderão	ser	
obtidos	por:		
	
I	-	As	contribuições	dos	Mantenedores;	
	
II	-	As	doações	ou	auxílios	que	lhe	sejam	destinados	por	quaisquer	pessoas	físicas	
ou	 jurídicas,	 de	 direito	 público	 ou	 privado,	 nacional	 ou	 internacional	 quando	
realizadas	para	fim	específico	ou	não	e	as	subvenções	recebidas	diretamente	da	
União,	dos	Estados,	Distrito	Federal	e	dos	Municípios	ou	por	intermédio	de	órgãos	
públicos	da	administração	direta	ou	indireta;	
	
III	-	Legados,	heranças,	direitos,	créditos	elou	quaisquer	contribuições	de	pessoas	
físicas	ou	jurídicas,	associadas	ou	não;	
	
IV	-	Os	valores	recebidos	de	auxílios,	subvenções	e	contribuições	ou	resultantes	de	
convénios,	contratos	e	termos	de	parceria	ou	de	cooperação	firmados	com	o	Poder	
Público	 ou	 entidades	 privadas,	 nacionais	 ou	 estrangeiras,	 destinados	 ou	 não	 à	
incorporação	em	seu	patrimônio;	
	
V	-	Os	bens	e	valores	que	lhe	sejam	destinados,	na	forma	da	lei,	pela	extinção	de	
instituições	similares;	
	
VI	-	As	receitas	decorrentes	de	campanhas,	programas	e/ou	projetos	específicos;	
	
VII	-	As	rendas	em	seu	favor	constituídas	por	terceiros;	
	
VIII	-	O	usufruto	instituído	em	seu	favor;	
	
IX-	Rendimentos	de	aplicações	de	seus	ativos	financeiros	e	outros,	pertinentes	ao	
patrimônio	 sob	 a	 sua	 administração	 ou	 aqueles	 produzidos	 por	 todos	 os	 seus	
direitos	e	atividades	realizadas	para	a	consecução	dos	seus	objetivos	sociais,	tais	
como,	mas	não	se	limitando	a	prestação	de	serviços,	comercialização	de	produtos	
e	direitos	autorais.	
	
Parágrafo	único	-	Todos	os	bens,	rendas	e	eventual	resultado	operacional	serão	
aplicados	 integralmente	 para	 manutenção	 e	 	 desenvolvimento	 dos	 objetivos	
sociais	da	organização.	
	

Capítulo	VI	
Do	Patrimônio	
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Art.	 32	 –	 O	 patrimônio	 da	 Associação	 Brasileira	 de	 Apoio	 à	 Família	 com	
Hipertensão	Pulmonar	e	 	doenças	correlatas	será	constituído	de	bens	móveis	e	
imóveis,	 adquiridos	 pela	 entidade	 por	 meio	 dos	 recursos	 obtidos	 com	 as	
contribuições	dos	associados	ou	terceiros	e	das		receitas	ou	subvenções	que	venha	
a	conseguir.	
	
Art.	 33	 –	 O	 patrimônio	 será	 aplicado	 exclusivamente	 no	 território	 nacional	 e	
sempre	destinado	ao	desenvolvimento	das	finalidades	sociais	da	instituição.			
	
Art.	 34	 –	 No	 caso	 da	 dissolução	 da	 entidade	 o	 seu	 patrimônio	 líquido	 será	
transferido	 a	 outra	 pessoa	 jurídica	 qualificada	 nos	 termos	 da	 Lei	 n	 9.790/99,	
preferencialmente	que	tenha	o	mesmo	objeto	social	da	extinta.	
	
Parágrafo	único	 -	 No	 caso	 de	 a	Associação	Brasileira	 de	Apoio	 à	 Família	 com	
Hipertensão	Pulmonar	e		Doenças	Correlatas	perder	a	qualificação	instituída	pela	
Lei	9.790/99,	o	acervo	patrimonial	 adquirido	 com	recursos	públicos	durante	o	
período	em	que	perdurou	a	qualificação	também	será	transferido	a	outra	pessoa	
jurídica	 qualificada	 nos	 termos	 da	 mesma	 lei,	 preferencialmente	 que	 tenha	 o	
mesmo	objeto	social.	
	

Capitulo	IV	
Da	Prestação	de	Contas	

	
	
Art.	35	–	A	prestação	de	contas	da	Instituição	observara	no	mínimo:	
	
I	 –	 Os	 princípios	 fundamentais	 de	 contabilidade	 e	 as	 Normas	 Brasileiras	 de	
contabilidade:		
	
II	–	a	publicidade	por	qualquer	meio	eficaz	no	encerramento	do	exercício	fiscal	ao	
relatório	de	atividades	e	das	demonstrações	financeiras	da	entidade,	incluindo	as	
certidões	negativas	de	débitos	junto	ao	INSS	e	ao	FGTS,	colocando-os	á	disposição	
para	o	exame	de	qualquer	cidadão.	
	
III	-	a	realização	de	auditoria,	inclusive	por	auditores	externos	independentes	se	
for	 o	 caso,	 da	 aplicação	 dos	 eventuais	 recursos	 objeto	 de	 Termo	 de	 Parceria,	
conforme	previsto	em	regulamento;	
	
IV	-	a	prestação	de	contas	de	todos	os	recursos	e	bens	de	origem	pública	recebidos	
será	feita	conforme	determina	o	parágrafo	único	do	Art.	70	da	Constituição	Federal.	
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Capítulo	VII	

Das	Disposições	Gerais	
	

Art.	 36	 –	 Associação	 Brasileira	 de	 Amigos	 e	 Familiares	 de	 Portadores	 de	
Hipertensão	Arterial	Pulmonar	será	dissolvida	por	decisão	da	assembleia	geral	
extraordinária,	 especialmente	 convocada	 para	 este	 fim,	 quanto	 se	 tornar	
impossível	a	continuação	das	suas	atividades	e	com	aprovação	no	mínimo	de	2/3	
dos	associados.	
	
Art.	37	–	O	presente	Estatuto	poderá	ser	reformado,	a	qualquer	tempo,	através	do	
voto	de	2/3	dos	associados,	em	Assembleia	Geral	especialmente	convocada	pelo	
presidente	para	esse	fim,	e	entrará	em	vigor	na	data	do	seu	registro	em	cartório.		
	
Art.	38	–	O	exercício	financeiro	coincidirá	com	o	ano	civil.	
	
Art.	 39	 –	 Os	 casos	 omissos	 serão	 resolvidos	 pelo	 conselho	 diretor	 e,	 após,	
referendados	pela	assembleia	geral.		
	
	

São	Paulo,	27	de	março	de	2021.	
	
	
	

____________________________________				
Paula	Fajardo	Ribeiro	de	Menezes	e	Panato	

Presidente	
(Associada-honorária)	

	
	
	

____________________________________	
Cibelle	Demattio	Leonardo	Swenson	

OAB/SP	256.859	
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CIBELLE DEMATTIO LEONARDO SWENSON
Assinou

Log

19 mai 2021, 16:20:51 Operador com email contato@respirareviver.org.br na Conta a95c824b-2cae-47d6-8000-

d0e659ee7390 criou este documento número b1e661c4-35de-4769-b50f-6e53a4e77ad3. Data

limite para assinatura do documento: 18 de junho de 2021 (15:07). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 mai 2021, 16:21:28 Operador com email contato@respirareviver.org.br na Conta a95c824b-2cae-47d6-8000-

d0e659ee7390 adicionou à Lista de Assinatura:

contato@abraf.ong, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Paula Fajardo Ribeiro de Menezes e CPF 330.185.308-02.

19 mai 2021, 16:21:37 Operador com email contato@respirareviver.org.br na Conta a95c824b-2cae-47d6-8000-

d0e659ee7390 adicionou à Lista de Assinatura:

cibelle.demattio.adv@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo CIBELLE DEMATTIO LEONARDO SWENSON.

19 mai 2021, 16:21:46 Operador com email contato@respirareviver.org.br na Conta a95c824b-2cae-47d6-8000-

d0e659ee7390 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 21

de maio de 2021 (15:07).

19 mai 2021, 16:24:54 Paula Fajardo Ribeiro de Menezes assinou. Pontos de autenticação: email contato@abraf.ong

(via token). CPF informado: 330.185.308-02. IP: 189.120.74.222. Componente de assinatura

versão 1.111.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 20:16:36 CIBELLE DEMATTIO LEONARDO SWENSON assinou. Pontos de autenticação: email

cibelle.demattio.adv@gmail.com (via token). CPF informado: 319.598.778-36. IP:

191.181.156.253. Componente de assinatura versão 1.111.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

19 mai 2021, 20:16:36 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

b1e661c4-35de-4769-b50f-6e53a4e77ad3.
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