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ESTATUTO SOCIAL 
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRÁTIVOS 

 

Sociedade Humanitária Corpo de Bombeiros Voluntários BUSF-CPLP 
da Cidade de (Nome da Cidade) 

 
 

Capitulo I – Da Denominação, Sede e Objetivos. 
 
Art. 1º - A Sociedade Humanitária Corpo de Bombeiros Voluntários BUSF-CPLP da Cidade de (Nome 
da Cidade), doravante denominada – Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da 
Cidade) é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação civil sem 
fins lucrativos, regidas pelas normas expressas neste estatuto e por aquelas contidas na Legislação 
Brasileira afiliada direta e sob a responsabilidade administrativa da Associação Organização 
Bombeiros Unidos sem Fronteiras BUSF-CPLP, registrada em Cartório de Títulos e Documentos da 
Comarca de São Bernardo do Campo – SP sob o número 197094 em 21 de dezembro de 2011. 
 
§ único: As atividades do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) se 
caracterizam por seu cunho filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem 
qualquer caráter partidário devendo também respeitar os preceitos estatutários da Organização 
Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP. 
 
Art. 2º - A Sua Sede e Foro encontram-se localizados no seguinte endereço: (colocar o endereço 
completo – Rua ou Avenida, número, bairro, cidade, Estado e CEP). 
 
§ único: De acordo com a conveniência de suas atividades, o Corpo de Bombeiros Voluntários da 
cidade de (Nome da Cidade), poderá manter: escritório, representações e bases operativas em 
outras localidades, dentro de sua região de operações cujas instalações dependerão dos termos 
deliberados em Assembleia Geral e da aprovação da Coordenação Geral da Organização Bombeiros 
Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP. 
 
Art. 3º - O Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) terá prazo 
indeterminado 
 
Art. 4º - São Objetivos do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade): 
 
I – Execução de atividades de bombeiros, na forma de Corpo de Bombeiros Voluntários, cujas 
finalidades incluam a preservação e salvamento de vidas, do meio ambiente e patrimônio em 
situação de incêndio, acidentes, incidentes urgências e emergências ou calamidade pública dentro 
do município de abrangência operacional da cidade de (Nome da Cidade) e quando fora dela e em 
condições, sob coordenação da Força Tarefa para Emergências – FORTE, da Organização Bombeiros 
Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP; 
 
II – Zelar pelo prestígio e engrandecimento do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome 
da Cidade), procurando desenvolver o ideal dos serviços prestados à comunidade e à Pátria, por 
intermédio da valorização da ação comunitária; 
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III – Organizar, promover, patrocinar e participar de congressos, seminário, workshops, palestras ou 
eventos similares com a finalidade de aprimorar técnicas ou trocar experiências operacionais, 
culturais, administrativas, sociais, de comunicação, logística ou desenvolvimento profissional e de 
direitos humanos; 
 
IV – Manter, por iniciativa própria ou mediante convênios, cursos permanentes para capacitação de 
interessados em participar do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), bem 
como promover aperfeiçoamento e especialização de seus integrantes através da Organização 
Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP no Brasil e no Exterior; 
 
V – Colaborar com as autoridades e as comunidades em ações e campanhas que visem à 
preservação e/ou manutenção e atenção ao meio ambiente, à saúde, a educação, a assistência 
social, a criança e ao adolescente, a subsistência, ao trabalho e aos direitos humanos; 
 
VI – Incentivar a adoção de mecanismos legais, fiscais tributários que possibilitem o apoio 
governamental e facilitem a colaboração da iniciativa privada às atividades de Bombeiros 
Voluntário, bem como a geração de estímulos locais para valorização dos membros associados e 
voluntários, integrantes do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) e da 
BUSF-CPLP; 
 
Art. 5º - No desenvolvimento de suas atividades o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de 
(Nome da Cidade), não fará distinção de sexo, cor, etnia, religião, condição física ou social, 
posicionamento político, ou quaisquer outras que dentro da moral não se mostrem discriminatórias 
ou vexatórias. 
 
§ primeiro: Ao longo de seu funcionamento, deverão ainda, serem observados pelos membros do 
Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência. 
 
§ segundo: Para a realização dos objetivos indicados neste estatuto, o Corpo de Bombeiros 
Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), poderá realizar bazares, feiras, bem como celebrar 
convênios, contratos, acordos e termos de parceria com empresas privadas, empresas públicas e de 
economia mista, bem como com Órgãos públicos, organizações, fundações, entidades de classe, 
outras associações e instituições financeiras públicas ou privadas, desde que o pacto não implique 
em sua subordinação ou vinculação a compromissos e interesses conflitantes com os objetivos da 
Associação, nem arrisque sua independência.  
 
 
Capitulo II – Do Quadro Social e da Responsabilidade dos Associados. 
 
Art. 6º - O Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), será composto por 
numero ilimitado de associados, exclusivamente pessoas físicas, que serão admitidas nas seguintes 
condições: 
 
§ primeiro: Brasileiros ou estrangeiros naturalizados maiores de 18 anos, possuidores do ensino 
médio completo, em pleno gozo de suas atividades físicas, sociais, emocionais, psicológicas e legais 
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junto à legislação brasileira, que preencherem Ficha de Ingresso à organização, passarem pela 
Formação Básica Institucional - FBI, Assinarem o Termo de Serviço Voluntário e aceitarem em 
contribuir com o desenvolvimento da organização aceitando os preceitos dos estatutos e seus 
regimentos internos. 
 
§ segundo: Todos os membros associados e Voluntários do Corpo de Bombeiros Voluntários da 
cidade de (Nome da Cidade) deverão preencher cadastro associativo a Organização Bombeiros 
Unidos Sem Fronteiras BUSF-CPLP. 
 
§ terceiro: Todos os membros que se voluntariarem para exercerem atividades operacionais 
deverão estar em acordo à legislação exigida pela União, Estado e Município para exercerem 
atividades de resposta a emergências e urgências em nome do Corpo de Bombeiros Voluntários da 
cidade de (Nome da Cidade). 
 
Art. 7º - Os associados serão aqueles caracterizados conforme o preceituado no presente artigo 
como segue abaixo: 
 
§ primeiro: São membros associados, aqueles que tiverem seu ingresso aceito no Corpo de 
Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) e contribuir a cada dois meses com o valor 
de 5% de um salário mínimo vigente no Brasil. Possuindo o direito a voto e ser votado. 
  
§ segundo: São membros voluntários, todos aqueles que tiverem seu ingresso aceito no Corpo de 
Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) e obedecer aos requisitos do caput do 
presente artigo, não possuindo direito a voto e ser votado. 
 
§ terceiro: São membros beneméritos, aqueles que da sociedade organizada forem de interesse 
estratégico, administrativo de saúde e ou operacional, convidados e tiverem seu ingresso aceito no 
Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) pela sua Diretoria Executiva não 
havendo a necessidade de contribuir financeiramente com a organização a cada dois meses, não 
possuindo o direito a voto e ser votado. 
  
§ quarto: São membros honorários aqueles que se fizerem credores dessa homenagem por serviços 
notórios prestados ao Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), a seus 
membros por meritocracia extrema ou por proposta da Presidência ou Conselho Diretor, não sendo 
os mesmos contribuintes e não possuindo direito a voto nem ser votado. 
 
Art. 8º - A contribuição dos membros associados quando feitas ao Corpo de Bombeiros Voluntários 
da cidade de (Nome da Cidade), isenta de ser realizada também à Organização Bombeiros Unidos 
sem Fronteiras – BUSF-CPLP em virtude da obrigatoriedade da dupla associação exigida. 
 
Art. 9º - São deveres dos associados 
 
I – Respeitar e observar as disposições deste estatuto, bem como demais normas aprovadas pela 
Assembleia Geral e pelo Conselho Diretor ou previstas na legislação brasileira, além dos estatutos da 
Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP. 
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II – Agir com decoro e com respeito em relação à Instituição Corpo de Bombeiros Voluntários da 
cidade de (Nome da Cidade). 
 
III – Cooperar com a efetivação dos objetivos do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de 
(Nome da Cidade) para o seu fortalecimento e com a Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras 
– BUSF-CPLP. 
 
IV – Quitar as suas contribuições pecuniárias periódicas, caso existam, de acordo com as datas e as 
quantias determinadas pela Assembleia Geral. 
 
V – Participar de maneira ativa, compromissada e zelosa das comissões de trabalho e demais 
atividades para as quais tenha sido designado. 
 
VI – Exercer com responsabilidade, os cargos para os quais tenha sido indicado, especialmente para 
administração e fiscalização. 
 
VII – Apresentar comportamento integro em acordo ao decoro social principalmente quando 
representando o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), uniformizado ou 
trajando qualquer vestimenta ou equipamento que possa dar a entender ser membro da instituição. 
 
Art. 10º - São Direitos dos Associados: 
 
I – Participar das atividades da associação quando em condições e de acordo com a sua capacitação 
técnica, quando assim exigir; 
 
II – Apresentar proposta de atividades ou programas compatíveis com os objetos da associação; 
 
III – Participar das principais deliberações da Associação, através de suas Assembleias Gerais com 
direito a voz e a voto quando em acordo a este estatuto. 
 
IV – Gozar das facilidades que forem oferecidas, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de 
(Nome da Cidade) e pela Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP nas áreas 
educacionais, sociais, culturais, profissionais ou de saúde; 
 
II – Participar gratuitamente ou a preços reduzidos em seminários, congressos, feiras, cursos ou 
quaisquer eventos culturais que venha o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da 
Cidade) ou a  Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP a promover; 
 
III – Receber descontos e ou facilidades para a compra de mercadorias e serviços de conveniados 
com o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) ou a Organização Bombeiros 
Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP.  
 
§ primeiro: Os demais membros não inclusos na categoria de associado poderão gozar das mesmas 
prerrogativas para os associados desde que autorizados pelo Conselho Diretivo do Corpo de 
Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) ou pela Presidência da Organização 
Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP.  
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§ segundo: A qualidade de associado é intransmissível e não gera para os herdeiros direitos 
patrimoniais.  
 
§ terceiro: O exercício dos direitos de associado está condicionado ao cumprimento integral e 
regular dos deveres dispostos neste Estatuto.  
 
Art. 11º - Salvo quando expressamente autorizados por escrito pelo Conselho Diretor ou pela 
Assembleia Geral, os associados não poderão pronunciar-se em nome do Corpo de Bombeiros 
Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) ou BUSF-CPLP, representa-la em quaisquer 
circunstancias que seja ou contrair obrigações a serem por elas cumpridas. 
 
Art. 12º - Os associados de qualquer das categorias supramencionadas, não responderão, 
individualmente, de maneira subsidiária ou solidária, pelas obrigações da associação ou pelos atos 
praticados pelo Conselho Diretor e demais órgãos deliberativos, administrativos e fiscalizatórios. 
 
Art. 13º - O associado poderá ser desligado da associação: 
 
I – A qualquer tempo por sua vontade, mediante requisição de desligamento social dirigida ao 
Conselho Diretor. 
 
II – Por desligamento forçado (expulsão) a bem da disciplina devidamente analisada pelo Conselho 
Diretor. 
 
III – Por não cumprimento aos estatutos e demais regimentos devidamente analisada pelo Conselho 
Diretor. 
 
IV – Pela dissolução da associação. 
 
V – Pelo seu Falecimento.  
 
Art. 14º - Os desligamentos mencionados no inciso II e III, do artigo anterior, deverão ser aprovados 
pelo Conselho Diretor, após procedimento preliminar disciplinar e investigatório interno, no qual 
tenha sido garantidos ao membro a ampla defesa e o contraditório e cuja conclusão demonstre ter 
ocorrido pelo menos uma das seguintes hipóteses de expulsão por justa causa: 
 
I – Praticar atos lesivos ao Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) ou a 
BUSF-CPLP, que possam provocar-lhe prejuízo moral ou material; 
 
II – Descumprir as normas contidas neste estatuto ou decididas em Assembleia Geral ou pelo 
Conselho Diretor; 
 
III – Deixar de arcar com as parcelas de contribuição associativa, nos termos previsto do presente 
estatuto, dos regimentos internos e pelos órgãos de deliberação, administrativa e de fiscalização; 
 
IV – Apresentar conduta incompatível com os objetivos da Associação, tais como a pratica de 
atividades criminosas ou ilícitas. 
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§ primeiro: O procedimento para expulsão será instaurado pelo Conselho Diretor, mediante 
requisição de qualquer membro; 
 
§ segundo: Procedimentos para tramitação, prazos e outros serão determinados por Regimento 
Interno Disciplinar cabendo a Assembleia Geral servir de ultima estância decisória para a expulsão 
ou não do membro. 
 
 
Capitulo III – Da Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária e de Dissolução. 
 
Art. 15º – A Assembléia Geral é a instância máxima decisória da Associação, sendo composta por 
todos os associados em pleno gozo de seus direitos, competindo-lhe deliberar sobre todos os atos 
relativos à associação e tomar as decisões que julgar convenientes à defesa e desenvolvimento do 
mesmo, sendo soberana nas resoluções não contrárias às leis vigentes e a este Estatuto.  
 
Art. 16º – Compete à Assembléia Geral: 
 
I - Eleger, a cada 5 (cinco) anos, o presidente entre os membros da associação aprovados pela BUSF-
CPLP ; 
 
II - Destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, com exceção do membro indicado pela 
BUSF-CPLP; 
 
III - Excluir associados;  
 
IV - Aplicar aos associados às penalidades previstas no Regimento Interno Disciplinar e no presente 
estatuto; 
 
V - Decidir sobre a organização de novas unidades da Associação em sua área de abrangência; 
 
VI - Deliberar e aprovar o plano de ação e o orçamento anual; 
 
VII - Deliberar e aprovar as reformas e alterações do estatuto; 
 
VIII - Deliberar e aprovar a aquisição de bens moveis e imóveis; 
 
IX - Autorizar a alienação de bens moveis e imóveis;  
 
X - Deliberar sobre a dissolução da associação em próprio para tal finalidade.  
 
Art. 17º – A Assembléia Geral será ordinária ou extraordinária, podendo ser convocadas 
cumulativamente e realizadas no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ata única. 
 
Art. 18º – A Assembleia geral para Dissolução da Associação deverá ser convocada para único e 
exclusivo fim de dissolução da instituição, devendo ser instrumentada em ata única. 
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§ primeiro: A Assembleia Geral Extraordinária para alteração estatutária ou para dissolução deverá 
apresentar quorum de 50% mais um dos membros do Corpo de Bombeiro Voluntário de São 
Bernardo do Campo em primeira chamada e com qualquer número de presentes em segunda 
chamada 30 minutos após a primeira. 
 
§ segundo: As alterações a serem realizadas no estatuto, somente poderão ser apresentadas a 
Assembleia Geral, após terem sido essas alterações previstas, aprovadas e transcritas em ata de 
reunião da Coordenação Geral da BUSF-CPLP.  
 
§ terceiro: A Assembleia decidirá pela maioria dos presentes. 
 
Art. 19º  - A Assembleia Geral ficará encarregada da implementação do presente Estatuto, 
particularmente no que concerne o estabelecimento dos Regulamentos Internos. 
 
 
Capitulo IV – Da Administração e do Conselho Fiscal. 
 
Art. 20º - A administração da Associação será realizada pelos seu Conselho Diretor sob orientação da 
Coordenação Geral da Associação Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP, 
devendo seguir os critérios e princípios estabelecidos nos estatutos da BUSF-CPLP e demais 
regimentos e normatizações da mesma, Pelo Presidente devidamente aclamado ou eleito conforme 
o presente estatuto e por um Conselho Fiscal composto por 3 membros do Corpo de Bombeiros 
Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), ou da sociedade, devendo ser dois escolhidos pelos 
membros da Associação e um nomeado pela Presidência da BUSF-CPLP. 
 
Art. 21º – São expressamente vetados, sendo nulos e inoperantes, os atos de qualquer membro do 
Conselho Diretor que envolva a associação em obrigações ou negócios estranhos aos seus objetivos, 
finalidades e atividades.  
 
Art. 22º – O trabalho desenvolvido pelos membros integrantes da Diretoria é gratuito, por livre e 
consciente disposição da vontade de cada membro, não implicando em vínculo empregatício ou 
obrigacional de qualquer natureza.  
 
Art. 23º – A Diretoria reunir-se-á pelo menos uma vez ao ano para avaliação de suas atividades e 
consecução dos fins planejados.  
 
Art. 24º – A Associação exercerá suas atividades diretas administrativas e operacionais sob a 
responsabilidade do Presidente do Conselho Diretor.  
 
Art. 25º - O exercício fiscal do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) 
inicia-se em 1º de janeiro e será finalizado em 31 de dezembro, em conformidade ao ano civil. 
 
Art. 26º - Para fins administrativos e operacionais a administração do Corpo de Bombeiros 
Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) será realizada pelo seu Conselho Diretor composta dos 
seguintes Diretores: 
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I – Presidente; 
 
II - Vice-Presidente; 
 
III - Diretor Administrativo; 
 
IV - Diretor Operacional; 
 
V - Secretário de Finanças. 
 
Art. 27º - Caberá ao Presidente: 
 
I - Representar a Associação em juízo ou fora dela; 
 
II - Assinar em conjunto com o Secretário de Finanças ou Procurador Nomeado, contas bancárias e 
demais empreendimentos da Associação; 
 
III - Convocar e dirigir as reuniões e outras atividades; 
 
IV - Presidir fóruns e debates de interesse da Associação; 
 
V - Manter e administrar escritórios e outras unidades dentro de sua jurisdição; 
 
VI - Representar a Associação, junto à comunidade de sua cidade ou região; 
 
VII - Designar reuniões de emergência, podendo ser elas escritas ou verbalmente; 
 
VIII - Organizar e promover tomadas de preços e concorrências para a compra e aquisição de 
quaisquer bens para a Associação; 
 
IX - Juntamente com o Diretor Administrativo, manter em dia e ordem todo o arquivo pessoal de 
cada associado e demais documentos da Associação; 
 
X - Assegurar que as diretrizes básicas administrativas e operacionais da Associação, estejam sendo 
executadas pelos seus diretores, subordinados diretos e indiretos bem como seus associados, bem 
como as diretrizes da BUSF-CPLP; 
 
XI - Contratar e demitir funcionários; 
 
XII - Apreciar relatórios anuais de seus Diretores; 
 
XIII - Movimentar as contas bancárias da Associação, assinando conjuntamente com o Diretor 
Financeiro ou o Procurador nomeado; 
 
XIV – Criar outras Diretorias ou Secretárias quando necessário. 
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Art. 28º - Caberá ao Vice-Presidente: 
 
I - Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 
 
II - Assumir o mandato, em caso de vacância permanente ou temporária, até o seu término;  
 
III - Representar a Associação, como procurador junto às instituições financeiras, quando para isso 
determinado pela Presidência.  
 
Art. 29º - Caberá ao Diretor Administrativo: 
 
I - Gerir as atividades de sua responsabilidade, bem como manter todas as atividades 
administrativas e os arquivos de membros em ordem; 
 
II - Preparar as pautas das reuniões da Diretoria Executiva, bem como das Assembleias Gerais 
Ordinárias ou Extraordinárias, quando da convocação pelo Presidente, bem como elaborar as 
respectivas atas; 
 
III - Controlar a presença dos membros associados em todas as atividades da Associação; 
 
IV - Manter em dia a correspondência recebida pela Associação, bem como as que deverão ser 
enviadas pela mesma; 
 
V - Assinar juntamente com o Presidente ou Vice-Presidente a correspondência da Associação; 
 
VI - Executar outras funções que possam ser designadas pelo Presidente da Associação e correlatas 
ao cargo.  
 
Art. 30º - Caberá ao Diretor de Operações: 
 
I - Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto; 
 
II - Administrar as operações de resposta a urgências e emergências na sua área de competência e 
abrangência em acordo a protocolos e procedimentos devidamente autorizados pela Presidência; 
 
III - Organizar os plantões e demais atividades de ensino técnico operacional dos membros 
voluntários; 
 
IV - Responsabilizar-se pela guarda e manutenção de materiais, equipamentos e viaturas sob a sua 
responsabilidade; 
 
V - Realizar outras atividades correlatas a sua função quando determinado pela Presidência da 
Associação. 
 
Art. 31º - Caberá ao Secretário de Finanças: 
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I - Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos; 
 
II - Manter todo o numerário em estabelecimentos bancários, podendo manter um caixa em espécie 
para as despesas diárias da Associação a critério da Presidência; 
 
III - Movimentar as contas bancárias da Associação, assinando separadamente ou com o Presidente 
ou o Procurador da Associação, mantendo registros contábeis da administração financeira; 
 
IV - Preparar relatórios mensais de gastos e arrecadação da Associação, devendo apresentá-los 
sempre que solicitado pelo Presidente ou nas Assembleias em que faça parte a pauta da prestação 
de contas financeiras da Associação; 
 
V - Organizar e promover tomadas de preços e concorrências quando designado para tal pelo 
Presidente; 
 
VI - Executar outras funções que possam ser designadas pelo Presidente da Associação e correlatas 
ao cargo.  
 
Art. 32º - A Presidência a qualquer tempo poderá criar ou extinguir Diretorias e Secretárias 
operacionais ou administrativas para melhor gerir a associação não podendo extinguir as elencadas 
no caput do presente artigo. 
 
Art. 34º – O mandato da presidência, bem como do Conselho Fiscal terá duração de 5 (cinco) anos 
podendo tanto Presidente quanto Conselheiros Fiscais serem, reeleitos quantas vezes convenientes 
for aos mesmos. 
 
Art. 35º - O Presidente eleito nomeará seu Vice-Presidente e demais membros do Conselho Diretor. 
 
Art. 36º - Na eleição do Presidente também serão escolhidos os membros do Conselho Fiscal em 
número de 2 (dois) devendo o terceiro membro, ser indicado pela Coordenação Geral da 
Organização Bombeiros Unidos sem Fronteiras – BUSF-CPLP. 
 
Art. 37º - Com exceção da primeira nomeação do Presidente, que será realizada por aclamação no 
ato da primeira reunião de criação da Associação, as demais deverão acontecer sempre até 30 
(trinta) dias após o inicio do ano fiscal posterior ao termino do mandato do presidente anterior, 
devendo a posse ser imediata a sua escolha. 
 
Art. 38º - Compete ao Conselho Fiscal: 
 
I - Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e demais deliberações da Assembleia Geral; 
 
II - Auxiliar e subsidiar a Diretoria em suas atribuições;  
 
III - Opinar e aprovar os balanços, contas e relatórios administrativos, operacionais e financeiros da 
Associação;  
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IV - Analisar e fiscalizar as ações da Diretoria e demais órgãos da Associação; 
 
V - Convocar Assembléia Geral, a qualquer tempo, quando se fizer necessário. 
 
§ primeiro: A eleição dos Membros do Conselho Fiscal será realizada a cada 3 (três) anos, em 
Assembléia Geral, sendo permitida a reeleição de qualquer membro. 
 
§ segundo: O Conselho Fiscal reunir-se-á pelo menos uma vez ao ano para avaliação de suas 
atividades e consecução dos fins planejados. 
 
Art. 39º - São expressamente vetados, sendo nulos e inoperantes, os atos de qualquer membro do 
Conselho Fiscal que envolva a associação em obrigações ou negócios estranhos aos seus objetivos, 
finalidades e atividades. 
 
Art. 40º – O trabalho desenvolvido pelos membros integrantes do Conselho Fiscal é gratuito, por 
livre e consciente disposição da vontade de cada membro, não implicando em vínculo empregatício 
ou obrigacional de qualquer natureza.  
 
 
Capitulo V – Do Patrimônio e Fonte de Recursos. 
 
Art. 41º - O Corpo de Bombeiro Voluntário de São Bernardo do Campo manter-se-á através de 
contribuições dos associados e de outras atividades desenvolvidas pela instituição e recursos 
destinados quando disponíveis da Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP. 
 
Art. 42º - O patrimônio do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) será 
constituído de bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e apólices da dívida pública, ativos 
em moeda nacional, moedas estrangeiras, doações governamentais ou realizadas por particulares, 
sua marca e logomarca bem como os direitos de imagem desenvolvida pela instituição nos meios de 
comunicação, mídias sociais e por qualquer outra da internet e os recursos financeiros gerados pela 
execução de serviços a empresas públicas e ou privadas de seus membros associados.  
 
Art. 43º - A associação poderá receber doações, contribuições, heranças, legados e qualquer outra 
modalidade de incentivo de pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, nacionais e 
estrangeiras, bem como auxílios e subvenções governamentais, com vistas à consecução de seus 
objetivos e finalidades a que se destina.  
 
§ primeiro: Não serão considerados bens da Instituição aqueles que forem a ela emprestados ou que 
permanecerem sob a sua guarda e responsabilidade para utilização da instituição nas atividades 
operacionais, sociais, de resposta e ajuda humanitária nacional ou internacional em que venha a 
organização a receber para tais finalidades, devendo ao termino de seus trabalhos ou na sua 
dissolução serem devolvidos a seus respectivos donos e ou responsáveis legais.  
 
§ segundo: Apenas os bens, de propriedade bem como os fundos de capital que possam estar à 
disposição legal do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), garantirão os 
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compromissos assumidos pela organização, o que exclui qualquer obrigação pessoal ou coletiva dos 
membros da instituição. 
 
Art. 44º - No caso de dissolução da instituição, os bens remanescentes em nome do Corpo de 
Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), deverão ser repassados à Organização 
Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP ou caso autorizado pela mesma, repassadas a ONGs, 
instituições privadas ou governamentais de características semelhantes ou correlatas, que façam 
provar a necessidade de tais bens e ou valores. 
  
§ primeiro:  A utilização desses bens e fundos estará sujeita ao controle financeiro independente, 
tanto em nível interno (pela Assembleia Geral) como externo (por uma ou mais empresas de 
auditoria), quando necessário. 
 
§ segundo: Mesmo em caso de dissolução, os Membros não terão nenhuma reivindicação pessoal 
com relação aos bens Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), os quais 
deverão ser utilizados apenas para fins humanitários pela BUSF-CPLP ou por instituições designadas 
pela mesma de comprovado interesse público, social nacional e ou internacional de comportamento 
administrativo idôneo, a seu critério. 
 
Art. 45º - A associação não remunera, sob qualquer forma, nenhum de seus membros pertencentes 
ao Conselho Diretivo ou Fiscal, podendo remunerar associados que além de associados prestem 
serviços ao Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) em funções que sejam 
necessárias para o funcionamento da unidade operacional, porém não deverá a instituição distribuir 
lucros ou dividendos a qualquer título ou sob nenhum pretexto, sendo que eventuais excedentes 
operacionais ou financeiros serão aplicados no desenvolvimento dos objetivos do Corpo de 
Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade). E a BUSF-CPLP respeitando a seguinte 
divisão. 
 
I – Pagamento das despesas operacionais mensais; 
 
II – 20% do montante restante depois de cumprida as exigências do Item I do presente artigo 
enviado para a conta jurídica da Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP; 
 
III – 80% do montante restante depois de cumprida as exigências do Item I do presente artigo 
investidos no Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), sendo 80% para 
adequações, melhorias e aquisição de novas tecnologias voltadas às atividades operacionais e 20% 
às atividades sociais dentro do município ou região de abrangência da instituição. 
 
 
Capitulo VI – Da Prestação de Contas. 
 
Art. 46º – A Prestação de contas será realizada a cada 12 meses, um mês após o termino do ano 
fiscal em assembleia geral convocada para essa finalidade e outros assuntos que possam ser de 
interesse dos membros do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade). 
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§ Único: O Secretário de Finanças poderá manter registros de caixa aberto aos membros da 
associação e a terceiros, estranhos à mesma para demonstração de transparência financeira com os 
recursos do Corpo de Bombeiro Voluntário de São Bernardo do Campo, em site próprio ou através 
de publicações locais em quadros de aviso na sede da instituição, a critério da Presidência. 
 
 
Capitulo VII – Das Disposições Gerais e Finais. 
 
Art. 47º – As alterações estatutárias somente poderão ser feitas após aprovação pela Assembleia 
Extraordinária convocada para tal finalidade e aprovado pela Coordenação Geral da Organização 
Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP. 
 
Art. 48º - A associação poderá adotar um regimento interno que para disciplinar seu 
funcionamento, devendo o mesmo ser submetido à aprovação pela Assembléia Geral, após parecer 
em ata da BUSF-CPLP.  

Art. 49º - O Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), será dissolvido por 
decisão da Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse fim, quando se 
tornar impossível à continuidade de suas atividades.  
  
Art. 50º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretivo e referendados pela Assembleia 
Geral.  
  
Art. 51º - O Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), não poderá propagar 
ideologia política partidária, religiosa ou social, ficando desde já, vetado sua vinculação a qualquer 
entidade com finalidades discriminatórias, bélicas ou terroristas.  
  
Art. 52º - A Uniforme(s), logomarcas, marcas, bandeiras, sinais, hinos, identificações hierárquicas, 
identificações visuais, carteiras de registro, credenciais, certificados e quaisquer outros que possam 
identificar seus membros associados em quaisquer lugares que estejam a representar a Associação 
ou para identificar suas atividades e missões dentro ou fora do Brasil, será de exclusiva competência 
da Organização Bombeiros Unidos sem Fronteiras – BUSF-CPLP.  
  
Art. 53º  - Para consecução de seus objetivos o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome 
da Cidade) poderá se associar a outras organizações para desenvolvimento de trabalhos sociais 
junto à comunidade e ao meio ambiente e a organismos governamentais nacionais ou 
internacionais para resposta a Grandes Desastres e Desenvolvimento de Programas de Redução de 
Riscos e Desastres que beneficiem a Pessoa Humana e a Biosfera. 
  
Art. 54º  - Todos os documentos que dizem respeito a compromissos financeiros superiores a 5 
(cinco) salários mínimos por parte da Associação em relação a terceiros precisará trazer a assinatura 
da Presidência e de mais um Diretor do Conselho Diretor do Corpo de Bombeiros Voluntários da 
cidade de (Nome da Cidade). Abaixo de 5 (cinco) salários mínimos não haverá necessidade da 
assinatura de membro do Conselho Diretor, bastando a do Presidente. 
  
Art. 55º  - O Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade) poderá prestar 
assistência técnica, educacional e social aos seus funcionários, associados e aos seus familiares, 
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mantendo, por meios próprios ou contratados, setor de educação, formação e capacitação 
profissional e participará de campanhas de expansão do conhecimento da prevenção de acidentes 
de modernização de suas técnicas operacionais e pela Redução dos Riscos e Desastres. 
  
Art. 56º  - A promoção e defesa dos interesses jurídicos individuais ou coletivos e interesses difusos 
de seus associados será atendido pelo Departamento Jurídico da BUSF-CPLP. 
  
Art. 57º  - A Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP fará a gestão de contratos 
de prestação de serviços dos associados e a administração de seus benefícios dos membros do 
Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de (Nome da Cidade). 
  
Art. 58º – Elege-se o foro da cidade de São Bernardo do Campo, para dirimir quaisquer divergências 
que possam surgir, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
  
            O presente estatuto é devidamente assinado pelo Presidente do Corpo de Bombeiros 
Voluntários da cidade de (Nome da Cidade), juntamente com o Presidente da Organização 
Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP e um advogado legalmente inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB. Acompanha ao presente estatuto a lista de assinaturas dos demais 
Diretores membros do Conselho Diretor, dos Conselheiros Fiscais e todos os membros, presentes a 
reunião de criação do (Nome da Cidade) Devendo o presente estatuto entrar em vigor na sua data 
de seu registro. 
 
 
 

Cidade, dia de mês de ano. 
 
 
 
 

Presidente CBV 
RG:número e órgão emissor 

 
 
 
 

Presidente BUSF-CPLP 
RG:número e órgão emissor 

 
 
 
 

Advogado 
Número da OAB            


