Capítulo I
DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AFRESP
Artigo 1º - A Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo AFRESP, institui, em conformidade com o seu Estatuto Social, o Fundo de Assistência
Social da AFRESP – FUNDAFRESP.
Parágrafo único – O FUNDAFRESP tem por finalidade prioritária auxiliar entidades de
amparo ao menor e ao idoso carentes, na forma e nas condições estabelecidas neste
regulamento, mediante recursos doados pelos seus participantes na forma prevista no
artigo 6º.
Artigo 2º - O FUNDAFRESP tem caráter filantrópico, sem interesses políticos ou
religiosos e sem fins lucrativos, rejeitando, por conseguinte, quaisquer iniciativas passíveis
de comprometer-lhe sua essência e seu objetivo.
Artigo 3º - É vedado ao FUNDAFRESP criar entidades semelhantes àquelas que
pretendam auxiliar, bem como assumir a administração de entidades beneficiadas.
Capítulo II
DA ADESÃO AO FUNDO
Artigo 4º - Poderão participar do FUNDAFRESP os associados da AFRESP.
Parágrafo único - A adesão do associado ao FUNDAFRESP se fará por meio de
preenchimento de formulário próprio a ser entregue à AFRESP.
Artigo 5º - A adesão ao FUNDAFRESP poderá ser revogada a qualquer momento,
bastando simples manifestação por escrito do interessado.
Capítulo III
DOS RECURSOS
Artigo 6º - Os recursos do FUNDAFRESP serão captados junto aos associados da
AFRESP e terão caráter voluntário, mediante prévia inscrição.
Parágrafo 1º - Além dos recursos mencionados no “caput” deste artigo, poderão ser aceitas
doações de pessoas físicas ou jurídicas, em dinheiro, direitos, bens ou mercadorias
mediante entrega de recibo, com identificação do doador e do FUNDAFRESP, observado
o § 2º deste artigo.
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Parágrafo 2º - As doações referidas no § 1º estarão sujeitas à aprovação da Comissão do
FUNDAFRESP.
Artigo 7º - O valor mínimo de contribuição mensal do participante associado será o
equivalente a 20 (vinte) quotas a que se refere o artigo 16, da Lei complementar nº 1059, de
18.09.08 e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º.
Parágrafo único - Os valores referidos no "caput" serão descontados em folha de
pagamento ou por meio de débito em conta corrente do participante, em instituição de
crédito na qual mantenha conta corrente.
Artigo 8º - O FUNDAFRESP não divulgará relação de nomes e respectivos valores
arrecadados junto aos seus participantes e doadores, bem como não autorizará a estes a
exploração publicitária de suas contribuições.
Artigo 9º - Os recursos consignados ao FUNDAFRESP serão depositados em
estabelecimento de crédito, em conta corrente própria e serão contabilizados em rubricas
específicas e identificadas separadamente no Balanço Patrimonial da AFRESP.
Artigo 10 - Compete ao Conselho Deliberativo da AFRESP fiscalizar as contas e atividades
financeiras do FUNDAFRESP.
Capítulo IV
DA DESTINAÇAO DOS RECURSOS
Artigo 11 - Os recursos líquidos, arrecadados junto aos participantes e doadores do
FUNDAFRESP, serão distribuídos somente a entidades assistenciais não governamentais
localizadas no Estado de São Paulo.
Parágrafo 1º – O FUNDAFRESP atenderá somente pedidos feitos por entidades
assistenciais, em cujo estatuto social conste a proibição de qualquer remuneração aos
componentes da respectiva diretoria ou de seu conselho.
Parágrafo 2º - Para desenvolvimento de projeto, este deverá ser detalhado, com
apresentação de cronograma de execução, orçamentos e outras informações e elementos
que permitam avaliar a real necessidade e pertinência dos recursos solicitados e seu
montante, para programação de sua eventual liberação.
Artigo 12 – Para habilitar-se ao recebimento dos benefícios do FUNDAFRESP, a entidade
assistencial deverá estar estabelecida há no mínimo 3 (três) anos e credenciar-se
previamente mediante a apresentação de documentos hábeis, na forma estabelecida no
parágrafo primeiro.
Parágrafo 1º - A documentação hábil referida no "caput", constituir-se-á do seguinte:
I- Ficha de Inscrição Cadastral, fornecida pelo Fundo, que deverá ser preenchida pela
entidade;
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II- Pedido formal de recursos, detalhando os serviços prestados, número de pessoas
atendidas e período do atendimento, assinado pelo presidente da entidade pleiteante;
III- Cópia do estatuto social vigente registrado em cartório;
IV- Cópia da ata da eleição e posse da atual Diretoria Executiva, registrada em cartório;
V- Cópia do cartão do CNPJ;
VI- Banco, agência e conta corrente que a entidade se relaciona;
VII- Cópia dos Registros nos Órgãos Sociais;
VIII- Balanço com Demonstração analítica de Receita e Despesa, do exercício anterior ao
período, detalhados e assinados por quem de direito.
IX- Por ocasião de subsequente pedido de recursos, deverão ser juntadas cópias de todos
os documentos atualizados.
X- Outros documentos que a Comissão do FUNDAFRESP julgar necessários, visando
apurar a regularidade da instituição e dos serviços que presta.
XI- Parecer detalhado de um AFR devidamente designado, após visita ao estabelecimento
requerente, com análise, no mínimo, do número de atendidos, periodicidade e regime do
atendimento (se externato ou internato); sobre as condições do estabelecimento para o fim
a que se destina.
Parágrafo 2º- Em caráter emergencial e em casos excepcionais a serem apreciados por, no
mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros da Comissão, devidamente justificados poderão
ser simplificadas as exigências documentais previstas no § 1º deste artigo.
Artigo 13 - Os recursos serão distribuídos às entidades de acordo com a avaliação dos
projetos aprovados pela Comissão do FUNDAFRESP..
Parágrafo único – No caso de insuficiência de recursos e projetos em mesmas condições,
será dada prioridade de destinação os projetos indicados por Agente Fiscal de Rendas
participante do FUNDAFRESP.
Artigo 14 – O FUNDAFRESP deverá acompanhar a aplicação dos recursos alocados às
entidades favorecidas e, em caso de irregularidade, suspenderá o auxílio, bem como excluirá
a entidade do cadastro assistencial.
Capítulo V
SEÇÃO I
DA COMISSÃO DO FUNDAFRESP
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Artigo 15 - A Comissão do FUNDAFRESP será constituída:
Parágrafo 1º - Pelo Presidente da AFRESP, que também a coordenará e mais 6 (seis)
associados filiados ao Fundo, sendo 3 (três) membros escolhidos pela Diretoria da
AFRESP e 3 (três) pelo Conselho Deliberativo.
Parágrafo 2º - A Comissão terá exercício coincidente com o mandato da Diretoria, ainda
que seus membros sejam substituídos, observado o disposto no § 3º.
Parágrafo 3º - Terminado o mandato da Diretoria, os membros da Comissão permanecerão
no exercício de suas funções até a designação de novos membros nos termos do § 1º.
Parágrafo 4º - Qualquer membro da Comissão do FUNDAFRESP será substituído se faltar
3 (três) vezes consecutivas ou 4 (quatro) alternadas, durante o ano, às reuniões convocadas
para os fins do artigo 16 deste Regulamento.
Parágrafo 5º - Compete ao Coordenador do FUNDAFRESP informar a ocorrência à
Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo da AFRESP e propor que seja efetuada a
substituição.
Artigo 16 – O Coordenador fixará pauta de reunião dos membros da Comissão para
exercer as competências indicadas, devendo seus membros:
I – comparecer às reuniões mensais convocadas para análise dos projetos e decidir sobre a
aplicação dos recursos.
II – inspecionar periodicamente as entidades assistenciais cadastradas, especialmente
aquelas que estejam recebendo benefícios, para acompanhamento dos trabalhos e
verificação do uso adequado dos recursos alocados, emitindo parecer circunstanciado para
o Coordenador da Comissão.
Parágrafo único – O Coordenador do FUNDAFRESP poderá delegar atribuições ao
Diretor Regional, ou a quem este indicar, em situação regular e participante do Fundo, com
a finalidade de acompanhar o desenvolvimento do projeto aprovado.
SEÇÃO II
DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 17 - O FUNDAFRESP será administrado por Comissão constituída nos termos do
artigo 15, designada pelo Presidente da AFRESP, que ficará responsável pela sua
coordenação.
Parágrafo único - O Presidente da AFRESP coordenará a Comissão e poderá delegar essa
função a um dos integrantes da Diretoria Executiva ou a um Agente Fiscal de Rendas
participante do FUNDAFRESP, este referendado pelo Conselho Deliberativo.
SEÇÃO III
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DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Artigo 18 – A Diretoria Executiva da AFRESP disponibilizará funcionário para auxiliar nos
serviços internos administrativos do FUNDAFRESP.
Capítulo VI
DA DIVULGAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS
Artigo 19 - O FUNDAFRESP dará ampla divulgação de suas atividades junto aos seus
participantes e aos associados da AFRESP, inclusive do nome, endereço e telefone das
entidades beneficiadas, bem como a quantia a elas destinada, utilizando os órgãos de
divulgação oficial da entidade AFRESP.
Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 20 - Em caso de extinção do FUNDAFRESP, os recursos remanescentes serão
devolvidos proporcionalmente aos contribuintes do FUNDAFRESP conforme suas
contribuições.
Artigo 21 - Os casos omissos neste Regulamento e as dúvidas de interpretação serão
resolvidos pelo Presidente da AFRESP.
Artigo 22 - Este Regulamento somente poderá ser alterado por proposta da Diretoria da
AFRESP, com aprovação do Conselho Deliberativo.
Artigo 23 - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as
disposições em contrário.
Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÔES TRANSITÓRIAS
Artigo 24 – a distribuição mensal deverá ser de 50% do valor arrecadado a projetos, e os
outros 50% distribuídos entre as Entidades na forma prevista no artigo 14 do regulamento
anterior que diz: os recursos serão distribuídos às entidades de acordo com a avaliação dos
processos de credenciamento pela Comissão do FUNDAFRESP e terão teto, piso e
importância a ser disponibilizada, fixados pelo Coordenador, que também estabelecerá
interstício entre o recebimento de um benefício e de outro pela mesma entidade, ouvida a
Comissão.
Artigo 25 – Os valores que foram captados, destinados à “Casa do AFR”, serão absorvidos
pelo Fundo de Amparo a Agentes Fiscais de Rendas e Pensionistas “Casa do AFR”, que
neste momento é instituído, o qual deve ser regulamentado em até 180 dias.
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ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - AFRESP
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 277, de 05/05/1949
ÍNDICE ALFABÉTICO REMISSIVO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AFRESP – FUNDAFRESP
VERBETE

PÁGINA

ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS
- alocados às entidades – permissão para – artigo 14
ADESÃO
- ao Fundo – artigo 4º parágrafo único
ADMINISTRAÇÃO
– artigo 17
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO
– permissão para – artigo 22
ARRECADAÇÃO
- de recursos – artigo 6º
- distribuição dos recursos líquidos arrecadados – artigo 11
- distribuição – regras – artigo 13
CARÁTER FILANTRÓPICO
– artigo 2º
CARÁTER EMERGENCIAL
– artigo 12 – parágrafo 2º
CARENTES
– artigo 1º único
Casa do AFR
- artigo 25
- os valores que foram captados, destinados à “Casa do AFR”, serão absorvidos pelo
Fundo de Amparo a Agentes Fiscais de Rendas e Pensionistas
- “Casa do AFR” que neste momento é instituído
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CASOS EXCEPCIONAIS
- simplificação de exigências – artigo12 – parágrafo 2º
CASOS OMISSOS
– competência para resolução – artigo 21
COMISSÃO DO FUNDAFRESP
- constituição – artigo 15
- exercício coincidente com o da Diretoria – artigo 15 parágrafo 2º
- permanência no exercício – artigo 15 parágrafo 3º
COMPETÊNCIAS
- dos membros da Comissão – artigo 16 e incisos
CONTA CORRENTE PRÓPRIA
– artigo 9º
CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE
- valor mínimo mensal – artigo 7º
COORDENAÇÃO DA COMISSÃO
- artigo 15 – parágrafos 1º e 5º
CREDENCIAMENTO
- de entidade – artigo 12
CRIAÇÃO DE ENTIDADES
- vedação – artigo 3º
DELEGAÇÃO
- da função de Coordenador da Comissão – artigo 16 parágrafo único
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
- distribuição a entidades assistenciais não governamentais localizadas no Estado de São
Paulo artigo 11
- distribuição mensal deverá ser de 50% do valor arrecadado a projetos e os outros 50%
distribuídos entres as Entidades
DILIGÊNCIAS
- delegação de atribuições – artigo 16 parágrafo único
DIRETORIA REMUNERADA
- das entidades – não atendimento – artigo 11 parágrafo 1º
DIVULGAÇÃO
- das atividades do FUNDAFRESP – artigo 19
- das entidades beneficiadas – artigo 19
- de nomes de participantes e doadores - vedação – artigo 8º
DOAÇÕES
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- de pessoas físicas ou jurídicas - artigo 6º parágrafo 1º
DOCUMENTAÇÃO
- a ser apresentada pelas entidades – artigo 12º
- simplificação das exigências documentais – artigo 12 parágrafo 2º
EMERGÊNCIA
- simplificação das exigências documentais – artigo 12 parágrafo 2º
ENTIDADES
- acompanhamento dos recursos alocados – permissão para – artigo 14
- assistenciais não governamentais – artigo 11
- credenciamento – habilitação para recebimento de benefício – artigo 12
- divulgação do nome da entidade beneficiada – artigo 19
- distribuição de recursos – artigo 11
- documentação necessária – artigo 12 parágrafo 1º e incisos
- emergências – artigo 11 parágrafo 2º
- real necessidade – de atendimento – artigo 11 parágrafo 2º
- exclusão de entidade do cadastro – artigo 14
- finalidade prioritária – artigo 1º parágrafo único
- localização das entidades – artigo 11
- remuneração de Diretoria das entidades – não atendimento – artigo 11 parágrafo 1º
- simplificação de exigências documentais – artigo 12 parágrafo 2º
- vedação para criar entidades semelhantes àquelas que pretendem auxiliar – artigo 3º
EXCEPCIONALIDADE –
- para atendimento - artigo 12 parágrafo 2º
EXCLUSÃO DE ENTIDADE
- do cadastro – artigo 14
EXTINÇÃO
- do FUNDAFRESP – artigo 20
FALTAS
- às reuniões – membros – artigo 15 parágrafo 4º
FILANTRÓPICO
- artigo 2º
FINALIDADE PRIORITÁRIA
– artigo 1º parágrafo único
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS
- competência – artigo 10
FUNCIONÁRIO DA AFRESP
- para auxiliar nos serviços administrativos - artigo 18
IDOSO
- artigo 1º parágrafo único
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INDICAÇÃO
- de entidade – artigo 12
INTERFERÊNCIA
- a administração de entidades - vedação – artigo 3º
LOCALIZAÇÃO
- das entidades – artigo 11
MEMBROS
- constituintes da Comissão – artigo 15
- deveres – artigo 16
- faltas – penalidades – artigo 15 parágrafo 4º
- substituição – artigo 15 parágrafo 5º
MENOR
– artigo 1º parágrafo único
MENOR E IDOSO CARENTES
– artigo 1º parágrafo único
ORGANIZAÇAO NÃO GOVERNAMENTAL
- condição para recebimento de benefício – artigo 11
PAUTA DE REUNIÃO
- da Comissão – fixação de – artigo 16
PENALIDADES
– membros – artigo 15 parágrafo 4º
PERIODICIDADE
- para contemplação de entidade – artigo 12
REGULAMENTO – ALTERAÇÃO
- somente por proposta da Diretoria e aprovação do Conselho Deliberativo – artigo 22
REMUNERAÇÃO
- a Diretoria das entidades - não atendimento - artigo 11 parágrafo 1º
RECURSOS
- arrecadação – artigo 6º
- destinação – artigo 11
- aceitação de doações de pessoas físicas ou jurídicas – possibilidade – artigo 6º parágrafo
1º
- recursos – artigos 6º, 9º, 11, 13, 14
REVOGAÇÃO
- da adesão ao Fundo – artigo 5º

Novo Regulamento do FUNDAFRESP

9

SUBSTITUIÇÃO
- de membros – artigo 15 parágrafo 4º
SUSPENSÃO
- de auxílios – artigo 14
VALOR DO BENEFÍCIO
- às entidades de acordo com a avaliação do projeto – artigo 13
VALOR MÍNIMO
- de contribuição mensal – artigo 7º
VIGÊNCIA
- do Regulamento – artigo 23
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