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ATOS ADMINISTRATIVOS 

LEI PROMULGADA Nº 3265, DE 11 DE MARÇO DE 2022. 

Isenta de pagamento relativo às despesas de 

estadia e remoção os proprietários que tiverem 

seus veículos furtados ou roubados e forem 

recolhidos ao pátio público municipal de 

Araguaína. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e com base no art. 68, § 5º, da Lei 

Orgânica do Município e art. 169, § 2º, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, PROMULGA a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam isentos do pagamento de estadia, remoção 

e de outras despesas relacionadas os proprietários que 

tiverem seus veículos furtados ou roubados e que forem 

recolhidos ao pátio público do município de Araguaína após 

terem sido recuperados pelas autoridades ou abandonados 

nas vias públicas. 

Parágrafo único. Para fins de reconhecimento do direito 

disposto no caput deste artigo, o proprietário do veículo 

deverá apresentar: 

I - documento idôneo e eficaz para comprovação da 

condição de proprietário do veículo; 

II - boletim de ocorrência no qual conste a subtração por 

furto ou roubo do bem, devendo a data do registro do 

documento ser anterior à recuperação do veículo; 

III - certidões do Departamento Estadual de Trânsito 

(DETRAN), da Agência Municipal de Segurança, 

Transporte e Trânsito de Araguaína (ASTT) e da Polícia 

Rodoviária Federal (PRF), informando que, no mês 

referente à subtração do veículo, este não fora objeto de 

autuação por infração de trânsito que resultou na 

apreensão do bem. 

Art. 2º A empresa responsável pelo pátio público do 

município de Araguaína deverá disponibilizar mensalmente 

lista de veículos apreendidos e recolhidos no referido 

estabelecimento, discriminando os motivos que resultaram 

em cada apreensão, principalmente nos casos de veículos 

roubados ou furtados que forem recuperados por 

autoridades de segurança pública ou encontrados 

abandonados nas  vias públicas e que, por esse motivo, 

foram encaminhados ao pátio. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 11 dias do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Sargento Jorge Carneiro 

 

LEI PROMULGADA Nº 3270, DE 11 DE MARÇO DE 2022. 

Institui a Campanha Permanente de 

Orientação e Conscientização sobre o 

Envelhecimento Ativo e Saudável. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e com base no art. 68, § 5º, da Lei 

Orgânica do Município e art. 169, § 2º, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, PROMULGA a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída a Campanha Permanente de 

Orientação e Conscientização sobre o Envelhecimento 

Ativo e Saudável no Município de Araguaína. 

Art. 2º São objetivos da Campanha Permanente de 

Orientação e Conscientização sobre o Envelhecimento 

Ativo e Saudável: 

I - disponibilizar aos idosos informações sobre o 

envelhecimento ativo e saudável; 

II - promover a inclusão tecnológica dos idosos, com 

acesso de forma segura às redes sociais, aos caixas 

eletrônicos da rede bancária, totens de informação e 

autoatendimento, senha eletrônica em filas, entre outros; 
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III - promover a educação financeira da pessoa idosa, 

informando sobre as consequências do excesso de ofertas 

de crédito disponibilizados pelas instituições financeiras; 

IV - divulgar informações e conhecimentos em palestras 

e debates relacionados à nutrição e à prevenção de 

doenças crônicas, na perspectiva do processo de 

envelhecimento, com ênfase na prevenção; 

V - disponibilizar à pessoa idosa atividades físicas e 

recreativas no cotidiano como forma de lazer, com o 

objetivo de propiciar um envelhecer com bem-estar físico e 

psicossocialmente ativo. 

Art. 3º O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer 

parcerias com a iniciativa privada para desenvolver em 

conjunto as ações e os serviços correspondentes à 

Campanha Permanente de Orientação e Conscientização 

sobre o Envelhecimento Ativo e Saudável. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da 

presente Lei ocorrerão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da data de sua publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 11 dias do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

PUBLICAÇÃO PARTICULAR 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

ESTATUTO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO MISSÃO 

SOCIAL ROSA DE SAROM O LÍRIO DOS VALES 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEUS FINS, SEDE, DURAÇÃO 

E FORO 

Artigo 1º - Constituiu-se na Cidade de Araguaína na data 

de 05/11/2017, com fundamento no Capítulo 1, Artigo 5, 

incisos VI, VII e VIII, e Artigo 19, inciso I da Constituição da 

República Federativa do Brasil, e Artigos 44 a 61 do Novo 

Código Civil Brasileiro, a IGREJA EVANGELICA ROSA DE 

SAROM – O LÍRIO DOS VALES – SEGUNDO O 

CORAÇÃO DE DEUS, registrada no Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas na cidade de Araguaína TO – 

Livro PJ 096, Protocolo nº 007350, registro número 006527 

em 20/11/2017, sendo Aprovado na Primeira Alteração do 

Estatuto os dados da Pessoa Jurídica para INSTITUIÇÃO 

MISSÃO SOCIAL ROSA DE SAROM O LIRIO DOS VALES. 

Neste Estatuto doravante denominado MINISTÉRIO ROSA 

DE SAROM O LIRIO DOS VALES ou INSTITUIÇÃO ROSA 

DE SAROM ou simplesmente INSTITUIÇÃO. 

Artigo 2º - Trata-se de uma Associação Civil de Natureza 

Religiosa sem Fins Lucrativos, constituída por Tempo 

Indeterminado e número ilimitado de Associados. Tendo 

sua Sede provisória, situada à Rua 4 Quadra 33 Lt 29, 

Bairro Jardim dos Ipês 1, Araguaína – TO. 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

Artigo 3º - A INSTITUIÇÃO ROSA DE SAROM, 

enquanto ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA tem como 

finalidade: 

I – Proclamar o Reino de Deus, vivendo o Evangelho de 

Cristo e resgatar almas para o reino do SENHOR JESUS. 

II – Fundação e Manutenção de igrejas e Congregações, 

dentro e fora do país, sob o Regime de Filiais, Regionais e 

com as mesmas finalidades a que se propõe a Instituição 

Sede. 

III – Pregar o Evangelho, Disciplinar e Batizar novos 

convertidos; Promover a união e incentivar os princípios da 

fraternidade cristã, progresso espiritual, moral e cultural de 

seus membros; 

IV – Através de seus membros, priorizar a manutenção 

da Instituição, seus cultos e cerimônias religiosas; 

V – Promover Escolas Bíblicas, seminários, encontros, 

congressos, simpósios, evangelismo pessoal e cruzadas 

evangelísticas, com o uso da mídia, Rede Social, 

orientando os membros e o povo em geral, demonstrando 

o valor e a necessidade de uma vida cristã dinâmica; entre 

outras atividades; 
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VI – Criar, fundar e manter instituições e 

estabelecimentos Culturais, Educacionais, Assistenciais e 

Associações Beneficentes de cunho filantrópico, sem fins 

econômicos a fim de promover a educação em geral, 

amparar e desenvolver obras sociais, assistenciais; 

recreativos, médicos, odontológicos, de ensino teológico, 

creches, escolas profissionalizantes em todos os níveis, 

instituição missionária, cursos de treinamento, órgãos de 

comunicação escrita, falada e televisiva, Rede Sociais, bem 

como quaisquer outras que se fizerem necessárias para 

cumprimento da sua vocação, que tenham fins de 

evangelizar. 

VII – Criação de Projetos com finalidade de desenvolver 

ONGs, Obras Sociais e Assistenciais, entre outras, do 

Terceiro Setor. Levar às comunidades, além da 

Evangelização, uma alternativa para Transformação Social 

com oportunidades e capacitação para o desenvolvimento 

intelectual, emocional e social de pessoas e comunidades 

em geral. 

Parágrafo Único – Projetos Sociais são capazes de 

mudar perspectiva de vida de uma pessoa, de famílias ou 

comunidades inteiras. A Instituição Rosa de Sarom irá 

buscar alternativas para captar fundos e, ao mesmo tempo, 

tentar se projetar na mídia, nas redes sociais de modo a 

divulgar suas causas e alcançar o maior número possível 

de contribuidores, doadores (pessoas físicas e jurídicas), 

Empresas Privadas, financiadores, agências de 

cooperação, Bancos, Fundos Governamentais e Igrejas, 

como também, em nível de mediação se articular com 

outras organizações sociais (Ongs, institutos, fundações ou 

organismos públicos) de abrangência local ou regional para 

busca de recursos financeiros e humanos, nacionais e 

internacionais, firmar parcerias com governos Municipais, 

Estadual e Federal, voluntários, colaboradores em diversas 

áreas de atuação, entre outros e assim poder, através dos 

recursos, realizar sonhos daqueles que não tem condições. 

Artigo 4º - A INSTITUIÇÃO MISSÃO SOCIAL ROSA DE 

SAROM O LIRIO DOS VALES está localizada na Cidade 

Sede e no futuro, venham ser implantadas as filiais na 

cidade Sede ou em outras cidades e construídos Templos 

do mesmo Ministério, fé e ordem, é uma Associação de 

caráter Religioso, Social, Educacional, Cultural e 

Beneficente.  

§ 1° - Esta INSTITUIÇÃO ROSA DE SAROM reger-se-á 

pelo presente Estatuto em conformidade com as 

determinações legais e Legislação pertinente à matéria em 

causa.  

Artigo 5º - Instituição Missão Social Rosa De Sarom O 

Lirio Dos Vales tem sua Sede Jurídica, Religiosa, 

Administrativa e Foro Judicial na Cidade de Araguaína – 

TO.  

Artigo 6º - São objetivos da Instituição Rosa de Sarom:  

Promover cultos de adoração a Deus;  

a) divulgar o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo em todo o território Nacional e no exterior;  

b) fomentar o Estudo da Bíblia Sagrada e da 

educação em todos os graus; 

c) cooperar com outras Instituições Religiosas e 

instituições que tenham as mesmas finalidades; 

d) Cuidar dos comprovadamente: pobres, enfermos 

necessitados, dos órfãos, das viúvas e da velhice 

desamparada, de acordo com as possibilidades da 

Instituição. 

e) realizar sonhos daqueles que não tem condições; 

fazer mutirão para diversas frentes de trabalho com ações 

de voluntariados; Realizar Cruzadas Missionárias; 

Transformar vidas através de ações de transformações; 

Realizar palestras, Evangelização, Encontros, visitas em 

comunidades ribeirinhas, entre outras comunidades. Contar 

com parcerias de pessoas, comunidades, voluntários, 

Faculdades (Estagiários em diversas áreas), profissionais 

de saúde e de outras áreas, empresários, Órgãos 

Municipais, Estaduais e Federais para realização dos 

Projetos Sociais do Terceiro Setor. 

CAPITULO III 

DOS MEMBROS E OBRIGAÇÕES 

Artigo 7° -. INSTITUIÇÃO MISSÃO SOCIAL ROSA DE 

SAROM O LIRIO DOS VALES terá número ilimitado de 

Associados (Fiéis), doravante denominados, neste 

Estatuto, de “Membros”, os quais serão admitidos na 

qualidade de Crentes em Nosso Senhor Jesus Cristo, sem 

discriminação de Sexo (masculino ou feminino), 

Nacionalidade, Cor, Raça, Condição Sócio-econômico-

social ou Política, desde que aceitem voluntariamente as 
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Doutrinas e a Disciplina desta Instituição, com bom 

Testemunho Público, tendo a Bíblia Sagrada como única 

regra infalível de fé normativa para a vida e formação Cristã, 

Batizados em Águas por Imersão, com reconhecida 

idoneidade morais.  

§ 1° – O candidato a membro da Instituição deve 

confessar publicamente que crê, respeita e concorda: 

I – Na Bíblia Sagrada, como única regra infalível de fé 

normativa para a vida e o caráter cristão; 

II – Em um só Deus, eternamente, subsistente em três 

Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo; 

III – Na liturgia da Instituição, em suas diversas formas, 

e práticas, suas doutrinas e captação de recursos. 

§ 2° - Perderão a condição de Membros da Instituição, 

independente de seus cargos ou funções, inclusive 

membros da Diretoria ou do Ministério, aqueles que 

solicitarem seu desligamento ou transferência para outra 

Instituição, abandonar a Instituição, for Desligado pela 

Instituição em Assembleia, ou vier a falecer. 

§ 3° - Nenhum bem ou direito patrimonial será exigido 

por aquele que deixar de ser Membro, por qualquer que seja 

o motivo.  

§ 4° - Os Direitos, Deveres, Disciplinas e Penalidades do 

Membro, bem como as condições para ser Membro, 

acham-se contidos no Regimento Interno.  

Artigo 8° - A Instituição Rosa de Sarom é autônoma e 

soberana em suas decisões e não está subordinada a 

qualquer outra Instituição Rosa de Sarom co-irmã. A filiação 

da Instituição Rosa de Sarom, a entidades congêneres e 

Convenções, não implicará no comprometimento de sua 

Autonomia Administrativa, Financeira e de seu Patrimônio.  

Artigo 9° - Para fins de cooperação na divulgação e 

promoção das suas finalidades, INSTITUIÇÃO MISSÃO 

SOCIAL ROSA DE SAROM O LIRIO DOS VALES se 

relacionará Fraternalmente com as demais Instituições 

Religiosas da mesma fé e ordem, podendo, porém, esta 

prestar e receber cooperação financeira e espiritual, 

especialmente na realização de obras de caráter 

Missionário, Social e Educacional.  

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 10° - A Instituição Rosa de Sarom é composta 

pela SEDE, e no futuro, venham serem implantadas as 

filiais na cidade Sede ou em outras cidades ou no exterior e 

construídos Templos do mesmo Ministério, fé e ordem, é 

uma Associação de caráter Religioso, Social, Educacional, 

Cultural e Beneficente.  

Artigo 11° - A Diretoria, órgão de direção e 

representação da INSTITUIÇÃO MISSÃO SOCIAL ROSA 

DE SAROM O LIRIO DOS VALES, sendo assim composta: 

I – Presidente; 

II – Vice- Presidente; 

III – 1º Secretário; 

IV – 2º Secretário; 

V – 1º Tesoureiro; 

VI – 2º Tesoureiro. 

Artigo 12°- Nenhuma remuneração será concedida a 

qualquer dos Membros da Diretoria pelo exercício de suas 

funções, ressalvando o caso do disposto no Artigo 18°, § 

2°, §3° e §4°. 

Artigo 13° - Só poderá pertencer a Diretoria os Membros 

que fazem parte do corpo de obreiros da referida Instituição 

Rosa de Sarom.  

Artigo 14° - No caso de vacância de um ou mais cargos 

da Diretoria, a vaga será preenchida pela indicação do 

Presidente ou por eleição em Assembleia Geral 

Extraordinária.   

Artigo 15° - A Diretoria reunir-se-á, quando necessário, 

por convocação do Sr. Presidente, convocação esta que 

poderá ser feita de púlpito da Instituição Rosa de Sarom e 

em edital afixado no local de avisos, num prazo não inferior 

a oito (8) dias.  

Artigo 16° - O quorum para as sessões da Diretoria será 

de seis (6) membros, cujos pronunciamentos far-se-ão por 

maioria simples e por escrutínio, em caso de empate, 

caberá ao Presidente o voto de desempate.  

Artigo 17° - A Diretoria depois de eleita reunir-se-á para 

a escolha do Conselho Fiscal, que será composto de três 

(3) membros: Presidente, Relator e Vogal, cujas atribuições 

acham-se contidas no Regimento Interno. 
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CAPÍTULO V 

DA COMPETÊNCIA 

Artigo 18° - O mandato do Presidente é vitalício, 

servindo por tempo indeterminado e na sua falta (no caso 

de morte), o Cônjuge assumirá a Presidência com mandado 

vitalício por tempo indeterminado, e no caso de morte, a 

Presidência passará para os descendentes. Os demais 

Membros da Diretoria terão mandato de três (3) anos, 

podendo ser reeleitos ou nomeados.  

§ 1° - O preenchimento dos referidos cargos será feito 

por indicação do Presidente e aclamado pela Assembleia 

Geral ou votação por escrutínio secreto pela Assembleia 

Geral; A Diretoria será empossada incontinente. 

§ 2° - O Presidente deverá receber uma Prebenda, não 

como pagamento pelo exercício da Presidência, e sim pelos 

serviços Pastorais e Sociais prestados à Instituição. A 

prebenda do Presidente será limitada a um teto inicial de 10 

salários-mínimos e incluirá o pagamento de Décimo 

Terceiro salário, férias anuais e adicionais de 1/3 

constitucional sobre as férias, bem como o pagamento de 

todas as despesas inerentes ao cargo, tais como: aluguel, 

combustível e despesas gerais referentes aos custeios de 

viagens missionárias. 

§ 3° - Os demais membros da Diretoria e Dirigentes de 

Congregações poderão ou não receber uma Prebenda, não 

como membros da Diretoria, e sim pelos serviços Sociais 

prestados à Instituição se os mesmos dedicarem tempo 

integral. Esta deliberação se dará pelo Pastor Presidente 

em reunião de Ministério.  

§ 4° - Em casos excepcionais, a critério da Instituição 

Rosa de Sarom - Sede poderá ser concedida espórtulas a 

quem prestar serviço à Instituição. 

§ 5° - No caso dos Projetos Sociais, será realizado 

pagamento de despesas de pessoal a profissionais para 

realização do Projeto como Criação de site na internet entre 

outros serviços que necessitam de pessoas capacitadas. 

As verbas para realização dos Projetos Sociais estão 

disposto no Artigo 3º, Parágrafo Único. 

Artigo 19° - São deveres e atribuições do Presidente:  

I – Representar a INSTITUIÇÃO ROSA DE SAROM, 

ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

podendo, inclusive, se necessário, constituir procurador 

para a defesa da Instituição; 

a) II – Convocar e presidir as Assembleias Ordinárias 

e Extraordinárias, bem como as Reuniões da Diretoria, 

dirigir e manter a ordem nas discussões.  

III – Decidir nas Assembleias e Reuniões da Diretoria, 

com o voto Minerva. 

IV – Indicar os membros da Diretoria e do Conselho 

Fiscal.  

V – Participar de todas as suas organizações, podendo 

fazer-se presente a qualquer reunião, independente de 

qualquer convocação; 

VI – Zelar pelo bom funcionamento da Instituição; 

representar de fato a Instituição Rosa de Sarom perante as 

co-irmãs e Convenções. 

VII – Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, Regimento 

Interno e resoluções da Diretoria e corpo de Obreiros e velar 

pelo bom desempenho da Instituição Rosa de Sarom; 

VIII – Supervisionar as Instituições Religiosas filiadas, 

departamentos, comissões e equipes da Instituição Rosa 

de Sarom; 

IX – Autorizar despesas ordinárias e pagamentos; 

X – Assinar com o 1º Secretário, atas das Assembleias, 

diretoria e do conselho ministerial, depois de devidamente 

aprovadas, bem como Notas e Documentos da 

INSTITUIÇÃO ROSA DE SAROM. 

XI – Assinar, com o tesoureiro da INSTITUIÇÃO ROSA 

DE SAROM, as escrituras de compra e venda de imóveis, 

hipotecas, recibos, contratos e todos os documentos 

importantes da INSTITUIÇÃO ROSA DE SAROM;  

XII – Abrir, movimentar, encerrar, manter conta bancária 

e assinar os cheques bancários isolado, em nome da 

INSTITUIÇÃO MISSÃO SOCIAL ROSA DE SAROM O 

LIRIO DOS VALES, com poderes para efetuar depósitos e 

pagamentos, saques, Pix, emitir e endossar cheques e/ou 

recibos, emitir e assinar DOC e TED, requisitar talonários 

de cheques, solicitar saldo, verificar extrato de conta, emitir 

documentos de crédito, permitir contrair dívidas, cartão de 

debito e crédito, créditos em geral como financiamento de 

veículos entre outros e praticar todos os atos necessários 

ao bom e fiei desempenho das atividades bancárias da 
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Instituição Rosa de Sarom; o mesmo se aplica para 

realização dos Projetos Sociais, que receberá doações na 

referida conta bancária com destino a realização dos 

projetos apresentados. 

XIII – Assinar com o tesoureiro da Instituição os 

documentos de natureza econômico-financeira, escrituras 

públicas e outros documentos referentes às transações ou 

averbações imobiliárias da Instituição Rosa de Sarom, na 

forma da lei;  

XIV – Empossar a nova Diretoria da Igreja,  

XV – Administrar a Instituição  

XVI – Superintender todas as atividades da Instituição 

Rosa de Sarom; 

XVII – Designar e empossar os líderes de departamento 

da Instituição Rosa de Sarom. 

XVIII – Administrar, Desenvolver Projetos Sociais, 

buscar alternativas para captar fundos, projetar na mídia, 

nas redes sociais, alcançar o maior número possível de 

contribuidores, doadores (pessoas físicas e jurídicas), 

Empresas Privadas, financiadores, agências de 

cooperação, Bancos, Fundos Governamentais e Igrejas, 

como também, em nível de mediação se articular com 

outras organizações sociais (Ongs, institutos, fundações ou 

organismos públicos) de abrangência local ou regional para 

busca de recursos financeiros e humanos, nacionais e 

internacionais, firmar parcerias com governos Municipais, 

Estadual e Federal, voluntários, colaboradores em diversas 

áreas de atuação. 

Artigo 20° - Competência do Vice - Presidente, pela 

ordem: 

I – Substituir interinamente o presidente em suas 

ausências ou impedimentos ocasionais; sendo-lhe vedado 

fazer qualquer alteração estatutária, obedecendo à ordem 

hierárquica dos membros, conforme Regimento Interno. 

II – Auxiliar o presidente no que for necessário;  

Artigo 21° - São deveres e atribuições do 1º Secretário:  

I – Secretariar as Assembleias Ordinárias e 

Extraordinárias e Reuniões da Diretoria, e ainda outras que 

se fizerem necessárias, redigindo as Atas respectivas em 

Livros próprios, para a aprovação do Ministério, assinando-

as com o Presidente.  Lavrar as atas e as ler para 

aprovação, providenciando, quando necessário o seu 

registro em cartório; 

II – Dirigir todos os serviços da secretaria;  

III – Assessorar o Presidente no desenvolvimento das 

Assembleias; 

IV – Manter atualizado o rol de membros da Instituição 

Rosa de Sarom; 

V – Expedir e receber correspondências relacionadas à 

movimentação de membros; bem como assinar com o 

Presidente as correspondências e documentos da 

Instituição Rosa de Sarom;. 

VI – Elaborar, expedir ou receber outros documentos ou 

correspondências decididas pela assembleia, ou pela 

diretoria, bem como receber as que destinam a Instituição 

Rosa de Sarom;  

VII – Preparar o Relatório Anual e apresentá-lo à 

Assembleia Geral Ordinária em Reunião do Ministério. 

Manter em boa ordem os arquivos e documentos da 

Instituição Rosa de Sarom, bem como do Livro de Presença 

das Assembleias Ordinárias.   

VIII – Supervisionar o registro de Membros, expedição 

de Carteiras, preparados pelas Congregações e Instituição 

Filiais. 

IX – Preparar o Relatório Anual e apresentá-lo à 

Assembleia Geral Ordinária em Reunião do Ministério. 

X – Nas reuniões da diretoria, assessorar o presidente, 

elaborando as propostas que devem ser encaminhadas a 

Assembleia Geral; 

XI – Elaborar e ler relatórios da secretaria, quando 

solicitado pelo Presidente; 

XII – Outras atividades afins. 

Artigo 22° - São deveres e atribuições do 2º Secretário:  

I – Auxiliar o 1° Secretário em suas funções; 

II – Substituí-lo em sua ausência ou impedimento;  

Artigo 23° - Compete ao Primeiro tesoureiro 

I – Ter sob sua guarda os livros, valores, documentos e 

dinheiro que lhe forem confiados, devendo deles prestar 

contas; 
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II – Efetuar os pagamentos que lhe forem autorizados; 

III – Abrir, movimentar, encerrar, manter conta e assinar 

os cheques bancários isolado, em nome da INSTITUIÇÃO 

MISSÃO SOCIAL ROSA DE SAROM O LIRIO DOS VALES, 

com poderes para efetuar depósitos e pagamentos, saques, 

Pix, emitir e endossar cheques e/ou recibos, emitir e assinar 

DOC e TED, requisitar talonários de cheques, solicitar 

saldo, verificar extrato de conta, emitir documentos de 

crédito, permitir contrair dívidas, cartão de debito e crédito, 

créditos em geral como financiamento de veículos entre 

outros e praticar todos os atos necessários ao bom e fiei 

desempenho das atividades bancárias da Instituição Rosa 

de Sarom; o mesmo se aplica para realização dos Projetos 

Sociais, que receberá doações na referida conta bancária 

com destino a realização dos projetos apresentados.  

IV – Elaboração e apresentação de relatórios, mensais, 

anuais, agrupados conforme prestação de contas, e 

extraídos do registro nominal de valores recebidos e dos 

pagamentos efetuados; O mesmo se aplica para os 

Projetos Sociais. 

V – Arrecadar as receitas regulares (dízimos e ofertas) 

e as extraordinárias (doações, ajudas, contribuições e 

outras) em nome da INSTITUIÇÃO ROSA DE SAROM, 

escriturá-las em livros próprios, dando-lhes o destino 

indicado pelo Pastor Presidente; O mesmo se aplica para 

os Projetos Sociais. 

 VI – Contabilizar todas as entradas e saídas, na forma 

da Lei e em Livros próprios, ou formulários, das 

contribuições recebidas dos Membros da Instituição Rosa 

de Sarom ou não, e subvenções governamentais, para os 

fins que se destinam. O mesmo se aplica para os Projetos 

Sociais. 

 VII – Obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

tributárias e outras perante os órgãos públicos, inclusive as 

relativas às construções; 

VIII – Outras atividades afins. 

 Artigo 24° - São deveres e atribuições do 2° Tesoureiro: 

I – Auxiliar o 1° Tesoureiro em suas funções; 

II – Substituí-lo em sua ausência ou impedimento;  

 

 

CAPÍTULO VI 

DO MINISTÉRIO 

Artigo 25° - Ao conjunto dos obreiros da seara do 

Senhor, que sejam membros da INSTITUIÇÃO ROSA DE 

SAROM e que nela sirvam e às reuniões específicas de que 

participam, dá-se o nome de MINISTÉRIO. 

§ 1° - O Ministério é o Órgão de Deliberações 

Eclesiástica da INSTITUIÇÃO MISSÃO SOCIAL ROSA DE 

SAROM O LIRIO DOS VALES.  

§ 2° - O cargo de Presidente do MINISTÉRIO é privativo 

do Pastor Presidente da INSTITUIÇÃO ROSA DE SAROM, 

o qual exerce cargo vitalício. 

Artigo 26° - São obreiros todos os Ministros Evangélicos 

(Pastores, Missionários e Evangelistas), os Presbíteros, os 

Diáconos e Diaconisas da INSTITUIÇÃO ROSA DE 

SAROM, constituídos segundo os princípios 

neotestamentários contidos principalmente nas epístolas 

pastorais. 

CAPÍTULO V 

DAS ASSEMBLEIAS 

Artigo 27° - A Assembleia Geral é o Órgão Máximo da 

INSTITUIÇÃO MISSÃO SOCIAL ROSA DE SAROM O 

LIRIO DOS VALES. Podem ser Ordinárias e 

Extraordinárias, presididas sempre pelo Presidente. A 

Assembleia Geral da Instituição Rosa de Sarom será 

constituída por todos os membros em comunhão, presentes 

à hora da convocação, e é Órgão de decisão soberana da 

Instituição Rosa de Sarom, tendo poderes para resolver 

todos os negócios sociais, tomar qualquer decisão, aprovar, 

retificar ou ratificar todos os atos que interessam à 

Instituição Rosa de Sarom. 

§ Único - Integram a mesa da Assembleia os demais 

membros da Diretoria.  

Artigo 28° - A Assembleia Geral Ordinária será anual, no 

mês de Janeiro e na sede da Instituição ou em local definido 

pelo Presidente, salvo por motivo de caso fortuito ou 

calamidade pública, cuja forma de comunicação será 

descrita no Regimento Interno, para: 

I – Ser informada do movimento financeiro e 

administrativo da Instituição Rosa de Sarom e aprovação 

das contas anuais; 
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II – Referendar as indicações e nomeações das funções 

eclesiásticas; 

III – Eleger a Diretoria (de 3 em 3 anos) , exceto o 

Presidente;  

IV – Eleger o Conselho Fiscal. 

Parágrafo Único – A eleição da Diretoria será por 

aclamação, quando não houver concorrente. Havendo 

concorrente, a eleição será por escrutínio secreto de todos 

os membros presentes na ocasião. 

Artigo 29° - As Assembleias Extraordinárias serão 

convocadas pelo Presidente com pelo menos três (3) dias 

de antecedência, e com a menção dos assuntos a serem 

tratados.  

Artigo 30° - O quórum para a realização das 

Assembleias Gerais é de metade mais um dos membros em 

plena comunhão devidamente arrolados, em primeira 

convocação ou qualquer número em segunda convocação, 

desde que passados 30 (trinta) minutos do horário 

designado para o início da primeira. A convocação da 

Assembleia Geral será feita: 

I – Pelo presidente da Instituição Rosa de Sarom; 

II – Por 2/3 (dois terços) dos membros da diretoria; 

III – Por 2/3 (dois terços) dos membros do conselho 

fiscal; 

IV – Por 1/3 (um terço) dos membros da Instituição Rosa 

de Sarom. 

Artigo 31° - As Assembleias reunir-se-ão para 

considerar os seguintes casos:  

I – Eleição, Posse e Desligamento de Obreiros; 

II – Aquisição, oneração e alienação de Imóveis; 

III – Reforma do Estatuto e aprovação do Regimento 

Interno; 

IV – Discutir, aprovar, modificar ou rejeitar o balanço 

anual; 

V – Admitir, Consagrar e Desligar Obreiros, quando 

necessário e de acordo com as normas da Bíblia Sagrada 

e deste Estatuto. 

VI – Desligar, quando se fizer necessário qualquer 

Obreiro e/ou Membro, sendo que toda a documentação 

relacionada a esta Instituição Rosa de Sarom em seu poder 

será invalidada, após a homologação do seu Desligamento. 

CAPÍTULO VIII 

DA RECEITA, DESPESAS E PATRIMÔNIO 

Artigo 32° - A receita da Instituição será constituída e 

mantida pelas contribuições dos Dízimos e Ofertas 

voluntárias de seus Membros ou não, ou através de 

doações em valores, doações de bens móveis ou imóveis, 

incluindo-se subvenção ou auxílio dos poderes públicos e 

Doações de quaisquer Pessoas, Físicas ou Jurídicas, e 

serão contabilizados de conformidade com o Regimento 

Interno. O mesmo se plica para os Projetos Sociais. 

Artigo 33° - A receita dos Projetos Sociais será 

constituída e mantida pelas contribuições em geral. A 

Instituição Rosa de Sarom irá buscar alternativas para 

captar fundos e, ao mesmo tempo, tentar se projetar na 

mídia, nas redes sociais de modo a divulgar os Projetos 

Sociais e alcançar o maior número possível de 

contribuidores, doadores (pessoas físicas e jurídicas), 

Empresas Privadas, financiadores, agências de 

cooperação, Bancos, Fundos Governamentais e Igrejas, 

como também, em nível de mediação se articular com 

outras organizações sociais (Ongs, institutos, fundações ou 

organismos públicos) de abrangência local ou regional para 

busca de recursos financeiros e humanos, nacionais e 

internacionais, firmar parcerias com governos Municipais, 

Estadual e Federal, voluntários, colaboradores em diversas 

áreas de atuação. 

Artigo 34° - Os recursos financeiros da INSTITUIÇÃO 

serão aplicados integralmente na manutenção e 

desenvolvimento dos objetivos da entidade. O mesmo se 

aplica para os Projetos Sociais. 

Parágrafo Único – Ninguém poderá requerer em juízo, 

ou fora dele, as contribuições e os dízimos ofertados ou as 

doações de bens móveis ou imóveis já incorporadas ao 

patrimônio da Instituição. O mesmo se aplica para os 

Projetos Sociais. 

Artigo 35° - O patrimônio da Instituição será constituído 

de doações, donativos, legados, bens móveis, imóveis 

adquiridos por meio oneroso, gratuito, ou semoventes que 
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possua ou venha a possuir, e que serão registrados em seu 

nome e utilizados tão somente para a consecução dos seus 

fins, dentro do território nacional ou exterior. O mesmo se 

aplica para os Projetos Sociais. 

Parágrafo Único – Em hipótese alguma poderá o 

contribuinte ou doador reaver o legado, perdendo todo o 

direito de o reclamar à Instituição; O mesmo se aplica para 

os Projetos Sociais. 

   § 1 - Aquele que, por qualquer motivo, desfrutar do uso 

de bens da Instituição, cedidos por locação, comodato ou 

similares, ainda que de modo informal, fica obrigado a 

devolvê-los, quando solicitado, em prazo a ser estabelecido 

pela Diretoria desta Instituição Rosa de Sarom, nas 

mesmas condições de quando lhes foram cedidos. O 

mesmo se aplica para os Projetos Sociais. 

§ 2 – Sendo O mandato do Presidente é vitalício, 

servindo por tempo indeterminado, na sua falta (no caso de 

morte), o Cônjuge assumirá a Presidência com mandado 

vitalício por tempo indeterminado, e no caso de morte, a 

Presidência passará para os descendentes, assim como os 

bens moveis e imóveis passarão de geração em geração, 

para dar continuidade na Instituição Rosa de Sarom e nos 

Projetos Sociais. 

Artigo 36° - A Instituição não poderá ser 

responsabilizadas por dívidas contraídas por seus 

administradores, obreiros ou membros, em suas filiais e 

congregações futuras, salvo quando realizados por prévia 

autorização, por escrito, do seu representante legal, nos 

limites deste Estatuto e Legislação, todavia, responderá a 

Instituição com seus bens por intermédio de sua Diretoria.  

§ Único - A Instituição não responderá por dívidas 

contraídas por qualquer de seus Membros, sem que para 

isso tenha dado a prévia autorização por escrito. A 

alienação a qualquer título de bens imóveis depende de 

prévia autorização da Assembleia Geral. O mesmo se 

aplica para os Projetos Sociais. 

Artigo 37º - Qualquer membro que exercer cargo na 

diretoria e causar prejuízo comprovado à Instituição, 

inclusive por omissão, responderá pessoalmente pelo 

prejuízo causado. 

Artigo 38º - Responderá civilmente e criminalmente, 

promovendo o ressarcimento correspondente, aquele que 

se apoderar e transferir para si bens do patrimônio da 

Instituição, sem autorização expressa da Assembleia Geral. 

CAPÍTULO IX 

DA REFORMA DOS ESTATUTOS 

Artigo 39° - A reforma dos Estatutos deverá ser feita por 

propostas da Diretoria, ou por iniciativa de 1/3 do Ministério. 

A convocação para esse fim será feita nos termos gerais do 

artigo 31° deste Estatuto.  

Artigo 40° - Para o disposto no artigo anterior, serão 

exigidos dois terços mais um (2/3+1) dos Membros 

presentes, em duas Assembleias Extraordinária, 

convocadas exclusivamente para este fim. E assim, poderá 

ser reformado, em todo ou em parte.  

CAPÍTULO X 

DOS DEVERES DAS REGIONAIS, 

CONGREGAÇÕES, SUB-CONGREGAÇÕES E FILIAIS 

Artigo 41° - A INSTITUIÇÃO MISSÃO SOCIAL ROSA 

DE SAROM O LIRIO DOS VALES – tem campo de atuação 

ministerial em Araguaína estado do Tocantins, com Sede 

provisória à Rua 4 Qd 33 Lt 29 – Jardins dos Ipês 1, 

Araguaína/TO,   podendo abranger todo o município da 

Instituição Sede, como outros municípios, estados ou 

exterior com as futuras congregações a serem inauguradas. 

Artigo 42º – A INSTITUIÇÃO poderá, para consecução 

dos seus fins, abrir, manter, organizar e administrar número 

ilimitado de congregações, no Brasil ou no exterior, 

subordinadas às mesmas normas deste Estatuto e 

Regimento Interno.  

§1º - Por congregação entende-se um grupo de 

membros da INSTITUIÇÃO, que se reúne num templo a ela 

pertencente, ou por ela alugado, diferente do templo Sede. 

§2º - As congregações somente poderão adquirir 

autonomia jurídica desde que aprovada pela Igreja Sede, 

em duas Assembleias Gerais Extraordinárias, convocadas 

exclusivamente para esse fim.   

§ 3° - As congregações, na cidade da Instituição Sede 

ou em outras localidades, poderão, em Assembleia Geral, 

ser aprovado CNPJ Filial registros em Ata para constituir 

Filial e registrar em cartório, adquirindo, assim, e quando 

autorizadas pela diretoria administrativa, forem abertas  as 

contas bancárias. 
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§ 4° - As congregações enviarão para a Sede o 

percentual de 10% (dez por cento) da arrecadação total. 

§ 5° - As congregações serão dirigidas, em nome e por 

autorização do Pastor Presidente, por obreiro designados 

pelo Presidente da INSTITUIÇÃO. 

§ 6° - Na hipótese de cisão da filial, sem que a 

INSTITUIÇÃO por sua Assembleia geral extraordinária 

tenha concordado, o patrimônio, incluindo os bens móveis 

e utensílios, não será integrado na nova entidade, 

constituindo-se esbulho, possessório e retenção dos 

mesmos, ensejando a sua reintegração pelos meios legais 

cabíveis. 

§ 7° - Na hipótese de autorização de emancipação da 

filial, para constituição de uma nova sede, a liderança 

maior, ao decidir a emancipação, também decidirá a 

doação patrimonial à nova Pessoa Jurídica, autorizando a 

transferência do acervo patrimonial da nova entidade pela 

via legal própria. 

§ 8° - A filial deverá, mensalmente prestar conta do setor 

financeiro a tesouraria da Instituição, na sede desta, 

enviando-lhe toda a documentação financeira e patrimonial. 

Artigo 43° - As construções de prédios ou Templos no 

Campo deste Ministério obedecerão aos critérios adotados 

em Reunião da Diretoria. Nenhum Dirigente de Regionais, 

Congregações, Sub-Congregações ou Filiais deste 

Ministério poderá iniciar construção ou serviços que 

dependam de verbas e finanças, sem primeiro solicitar por 

escrito ao Pastor Presidente e, este após estudos com a 

Comissão de Contas, que aprovará ou não.  

Parágrafo único — Em seus cargos, os dirigentes de 

congregações deverão agir dentro dos princípios e dos 

limites deste Estatuto, das normas e decisões baixadas 

pelo Presidente e ou Ministério da Instituição e dos padrões 

da Bíblia Sagrada. 

Artigo 44° - Envolver as futuras filiais e congregações 

em realização de Projetos Sociais apresentados pela 

Instituição Rosa de Sarom, para alcançar mais vidas, 

levando o “Alimento para Alma” e levar transformação 

Social a quem precise, fazendo um diagnostico das 

necessidades e buscar parcerias nas localidades para 

melhor poder atender cada demanda. 

 

CAPÍTULO XI 

DOS DEPARTAMENTOS 

Artigo 45° - Os departamentos da INSTITUIÇÃO serão 

criados e regulamentados pela Diretoria Administrativa, de 

acordo com a necessidade da INSTITUIÇÃO. O mesmo se 

aplica para realização dos Projetos sociais. 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 46° - A Instituição Rosa de Sarom, para facilitar a 

consecução de suas finalidades deverá criar, interna e 

externamente, tantas Comissões, Secretarias e 

Departamentos, quantos forem necessários, e que serão 

normatizados pelo Regimento Interno.   

Artigo 47° – Este Estatuto só poderá ser modificado pelo 

quorum qualificado de 2/3 (dois terços) dos membros em 

comunhão com a Instituição, em Assembleia Geral 

Extraordinária, para este fim especialmente convocada, 

através de proposta formulada pela diretoria, acompanhada 

de necessária justificativa quanto a necessidade. 

Parágrafo Único – Após a aprovação da reforma do 

estatuto, o inteiro teor deverá ser lido diante da comissão 

ministerial pra ratificação, antes do registro no cartório 

competente. 

Artigo 48° – A INSTITUIÇÃO MISSÃO SOCIAL ROSA 

DE SAROM O LIRIO DOS VALES, embora autônima e 

soberana em suas decisões, onde for compatível e de seu 

legítimo interesse, acatará as orientações e instruções 

emanadas, em especial, tratando-se de assuntos que 

resguardem a manutenção dos princípios doutrinários 

praticados pela mesma em conformidade com a Bíblia 

Sagrada. Esta Instituição, suas filiais e congregações 

futuras, reger-se-ão pelo presente estatuto, alicerçado nas 

determinações legais e legislação pertinente à matéria em 

causa. 

§1º - A Instituição Rosa de Sarom se relaciona com as 

demais da mesma denominação, fé e ordem, obrigando-se 

ao respeito mútuo da respectiva jurisdição territorial, 

podendo, porém, voluntariamente, prestar e receber 

cooperação financeira e espiritual, mui especialmente na 

realização de obras de caráter missionário e social. 
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Artigo 49° - A Instituição Rosa de Sarom deverá ter 

Regimento Interno aprovado em Assembleia e de 

conformidade com o presente Estatuto. 

Artigo 50° – Os Regimentos Internos, regulamentos e 

atos normativos da Instituição e suas entidades 

assistenciais não poderão contrariar os termos deste 

Estatuto. 

Parágrafo Único – Novas entidades jurídicas, ao serem 

criadas, não poderão elaborar seus próprios estatutos, 

observando os princípios estabelecidos neste estatuto. 

Artigo 51° – Os casos omissos serão analisados pela 

Diretoria Administrativa e deliberados pela Assembleia 

Geral. 

Artigo 52° - A Instituição Rosa de Sarom, apresenta 

neste Estatuto, a Criação e a elaboração de Projetos sociais 

do Terceiro Setor, com finalidade de desenvolver ONGs, 

Obras Sociais e Assistenciais, entre outras, sendo Projetos 

de Transformação Social e levar às comunidades, além da 

Evangelização, uma alternativa para Transformação Social 

com oportunidades e capacitação para o desenvolvimento 

intelectual, emocional e social de pessoas e comunidades 

em geral; realizar frentes de trabalhos; contar com 

envolvimento da comunidade, de parceiros voluntários; 

profissionais da saúde entre outros; contar com estagiários 

de faculdades; envolver sociedade em geral; manter 

parcerias com  Governos Municipais, Estaduais e Federal.  

Parágrafo Único – A Instituição Rosa de Sarom irá 

buscar alternativas para captar fundos e, ao mesmo tempo, 

tentar se projetar na mídia, nas redes sociais de modo a 

divulgar suas causas e alcançar o maior número possível 

de contribuidores, doadores (pessoas físicas e jurídicas), 

financiadores, agências de cooperação, Bancos, Fundos 

Governamentais e Igrejas, como também, em nível de 

mediação se articular com outras organizações sociais 

(Ongs, institutos, fundações ou organismos públicos) de 

abrangência local ou regional para busca de recursos 

financeiros e humanos, nacionais, internacionais e 

parcerias e recursos com Governos Municipais, Estaduais 

e Federal. 

Artigo 53° - Este Estatuto entra em vigor após as sua 

aprovação e competente registro e só pode ser reformado 

em Assembleia Geral Extraordinária, em cuja convocação 

conste reforma do Estatuto. 

Artigo 54° - Na INSTITUIÇÃO MISSÃO SOCIAL ROSA 

DE SAROM O LIRIO DOS VALES, como o mandato do 

Presidente é vitalício, servindo por tempo indeterminado, na 

sua falta (no caso de morte), o Cônjuge assumirá a 

Presidência com mandado vitalício por tempo 

indeterminado, e no caso de morte, a Presidência passará 

para os descendentes, assim como os bens moveis e 

imóveis passarão de geração em geração, para dar 

continuidade na Instituição Rosa de Sarom e nos Projetos 

Sociais. 

Artigo 55° - O Presente Estatuto foi aprovado em sua 

íntegra na Assembleia Geral Extraordinária de 31/01/2022, 

entra em vigor para a INSTITUIÇÃO MISSÃO SOCIAL 

ROSA DE SAROM O LIRIO DOS VALES imediatamente e, 

para terceiros, logo após o seu registro, e substituirá o 

Estatuto anterior aprovado em 05/11/2017 em Araguaína 

TO, registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas – Livro PJ 096, Protocolo nº 007350, registro 

número 006527 em 20/11/2017. 

Magaly Lavareda Carvalho 

Presidente 
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