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ESTATUTO DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PROTETORA
DOS ANIMAIS DE PARAÍSO - APROAPA

Capítulo I - DA DENOMINAÇÃO. DA SEDE E DOS FINS

Art. r - A APROAPA - Associação Protetora dos Animais de Paraíso - é uma
organização não governamental, para fins não econômicos, de natureza privada, sem
fins lucrativos, ou políticos partidários, com prazo indeterminado de duração, c sede na
Av. Pedro Penarioi. n° 213, Fundos A. Centro, na cidade de Paraíso, Comarca de Monte

A/ul Paulista, Estado de São Paulo, que tem por objetivo.
!  - Defesa, conservação e preservação do ambiente urbano, por meio de seu

caráter zoófilo. educacional, assistencial, fiscalizador, aproximando as pessoas físicas e
jurídicas, leigos ou profissionais que possam oferecer aos animais abandonados ou não
melhores condições contra agressões físicas;

II - Contribuir com a real necessidade da saúde pública, prestando assistência
aos animais domésticos, consolidando estratégias e educação para a posse responsável;

III - Impedir e reprimir atos de crueldade, abusos, maus tratos contra os animai.s, \
de aeordo com as disposições legais, inclusive as praticadas pelos executores dc \
combate c controle de zoonose. adotando medidas Jurídicas na constatação de
crueldades contra animais;

IV - Dar assistência veterinária aos animais doentes ou feridos, sempre que
possível.

V - informar, esclarecer a população a fim de criar uma cultura de respeito,
cuidado e amor aos animais.

Art. 2" - A .Associação aplicará integralmente suas receitas, recursos e eventuais
resultados operacionais na consecução, manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos institucionais, por meio dos instrumentos legais pertinentes, com integridade e
transparência para permitir o controle dos doadores e dos beneficiários.

§ 1" - Serão adotadas pela associação práticas administrativas, necessárias e
suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou
vantagens pessoais em decorrência de participação no processo decisório.

§ 2" - A associação será regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.

Capítulo II - DO PA I RI.MÒNIO DA ASSOCIAÇÃO

Art. 3" - Constitui patrimônio da associação, afeto às suas finalidades:
i - Subvençõe.s, auxílios e doações de pessoa tísica e jurídica, entidade publicas e

privadas, nacionais, internacionais, multilaterais e estrangeiras:
11 - As rendas de qualquer natureza.
Parágrafo Único - Recursos públicos só poderão ser aceitos pela entidade desde

que destinados a projetos específicos, e mediante aprovação em Assembléia Geral.














