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ATOS ADMINISTRATIVOS 

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 034, DE 24 DE JUNHO 

DE 2022. 

Estabelece regras para o Regime Próprio de 

Previdência Social do Município de 

Araguaína/TO de acordo com a Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aprovou e a Mesa Diretora PROMULGA a 

seguinte Emenda à Lei Orgânica do Município de Araguaína: 

Art. 1º A Lei Orgânica Municipal passa a vigorar 

acrescida do Art. 154-A, com a seguinte redação: 

Art. 154-A. Os servidores vinculados ao Regime Próprio 

de Previdência Social - RPPS do Município serão 

aposentados com as idades mínimas previstas para os 

servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência 

Social da União no inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição 

Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 103, 

de 12 de novembro de 2019, observada a redução de idade 

mínima para os ocupantes de cargo de professor de que 

trata o § 5º do art. 40 da Constituição Federal.  

§ 1° Por meio de lei, o Município poderá instituir 

contribuição extraordinária para custeio do RPPS, nos 

termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição 

Federal, observado o disposto no inciso X do § 22 do art. 40 

da Constituição Federal e no § 8º do art. 9º da Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019 

§ 2° As regras para cálculo de proventos de 

aposentadoria serão disciplinadas em lei do ente federativo. 

§ 3° O regime próprio de previdência social dos 

servidores titulares de cargos efetivos terá caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de 

pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial. (N.R.) 

Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na 

data de vigência da Lei Municipal que cumprir o disposto no 

inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional nº 103, de 

2019. 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 24 dias do mês de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

Portaria nº 154/2022                                             

Araguaína/TO, 21 de junho de 2022. 

Dispõe sobre Concessão de Férias e 

Conversão em Abono Pecuniário a servidor 

público efetivo e dá outras providências.  

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 

do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

CONSIDERANDO o Artigo 32, III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína e na 

Lei Municipal nº 1.323/93, de 20.09.1993 que dispõe sobre 

o Estatuto dos Servidores do Município de Araguaína, e; 

CONSIDERANDO o Requerimento de Férias do servidor 

efetivo estável Fernando de Sousa Tavares, Técnico de 

Arquivo, Documentação e Reprodução (Função 

Comissionada I – Chefia de Secretaria), matrícula nº 

1065828, lotado junto à Secretaria, referente ao período 

aquisitivo de 10/04/2021 a 09/04/2022 a partir do dia 11 de 

julho de 2022 a 30 de julho de 2022, 20 (vinte) dias, bem 

como, da conversão em Abono Pecuniário de 10 (dez) dias 

tendo em vista a necessidade de realizar trabalhos na 

análise das possíveis alterações do Regimento Interno desta 

Casa de Leis e finalizar os trabalhos do 1º semestre de 2022 
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e planejar o início dos trabalhos legislativos do 2º semestre 

de 2022;  

CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão 

de Férias de servidores efetivos e comissionados deste 

Poder Legislativo de Araguaína. 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER GOZO DE FÉRIAS ao servidor 

efetivo estável FERNANDO DE SOUSA TAVARES, Técnico 

de Arquivo, Documentação e Reprodução (Função 

Comissionada I – Chefia de Secretaria), matrícula nº 

1065828, lotado junto à Secretaria, referente ao período 

aquisitivo de 10/04/2021 a 09/04/2022 a partir do dia 11 de 

julho de 2022 a 30 de julho de 2022, 20 (vinte) dias. 

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos Humanos 

que seja adicionado 1/3 de Férias constitucionais na Folha 

de Pagamento do servidor mencionado no art. 1º, bem 

como, converter em Abono Pecuniário o período de 10 (dez) 

dias do referido servidor, conforme previsão legal contida no 

artigo 99 da Lei Municipal nº 1.323/93. 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 (vinte e um) dias do 

mês de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 155/2022                                             

Araguaína/TO, 21 de junho de 2022. 

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE 

CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 

do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

CONSIDERANDO o Artigo 32, III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína/TO, 

e; 

R E S O L V E:  

Art. 1º EXONERAR o servidor JOSÉ LUIS DE SOUSA, 

matrícula nº 1066389, inscrito no CPF nº 144.676.401-00 do 

cargo de provimento em comissão de Assessor 

Administrativo do Vereador, lotado junto ao Gabinete do 

Vereador Robert Delmondes Barbosa, nomeado através da 

Portaria nº 060/2022, em 11 de fevereiro de 2022. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos ao dia 1º de junho de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22 (vinte e um) dias do 

mês de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 156/2022                                             

Araguaína/TO, 22 de junho de 2022. 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE 

SERVIDORA PÚBLICA EM CARGO EM 

COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.                                                                                          

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 

do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

CONSIDERANDO o artigo 32, Inciso III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína, 

artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988, bem 

como, a Resolução nº 332/2016, de 11 de abril de 2016 e da 

Resolução nº 351/2018, 12 de dezembro de 2018, publicada 

no Diário Oficial do Município de Araguaína, edição nº 1711, 

em 14 de dezembro de 2018 e Resolução nº. 361, de 05 de 

janeiro de 2021. 

R E S O L V E: 

Art. 1º NOMEAR a Senhora PAULA BEATRIZ 

CARDOSO SOUSA, inscrita no CPF nº 039.547.231-82 para 

exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor 
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Administrativo do Vereador, com lotação junto ao Gabinete 

do Vereador Robert Delmondes Barbosa deste Poder 

Legislativo de Araguaína. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos ao dia 02 de junho de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22 (vinte e dois) dias 

do mês de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

RETIFICAÇÃO 01 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

OBJETO: Contratação de 01 (uma) Agência de 

Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços de 

publicidade e divulgação dos programas, ações 

parlamentares dos Vereadores e campanhas institucionais 

da Câmara Municipal de Araguaina/TO. 

JUSTIFICATIVA: A Comissão Permanente de Licitação 

vem por meio desta, devido aos inúmeros pedidos de 

esclarecimentos e após ter constato que o valor fictício não 

fora informado o prazo e valor da campanha, desta forma, 

informamos que o prazo da campanha será de 30 dias, e o 

valor da referida campanha será de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais). Portanto esta Comissão vem atrás desta, retificar no 

que diz respeito ao valor e prazo da campanha no Anexo I 

do Edital de Tomada de Preços n° 001/2022. 

RETIFICA-SE através deste instrumento, o Edital de 

Tomada de Preços nº 001/2022, do Tipo Melhor Técnica, 

especificamente no Anexo I – Briefing, Visão Estratégica, 

quanto às descrições a seguir: 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO I – BRIEFING 

VISÃO ESTRATÉGICA 

(...) 

PUBLICO ALVO E PRAZOS E VERBAS; 

 Esta campanha deverá ser dirigida a toda comunidade, 

visando torná-la conhecedora dos trabalhos, e dos 

resultados obtidos por esta Casa de Leis. 

Deverá ser elaborada para duração do ano de 

2022/2023. 

Para esta ação deverá ser planejada uma campanha com 

verba publicitária de R$ __ (__). 

(...) 

LEIA-SE: 

ANEXO I – BRIEFING 

VISÃO ESTRATÉGICA 

(...) 

PUBLICO ALVO E PRAZOS E VERBAS; 

 Esta campanha deverá ser dirigida a toda comunidade, 

visando torná-la conhecedora dos trabalhos, e dos 

resultados obtidos por esta Casa de Leis. 

Deverá ser elaborada para duração de 30 dias. 

Para esta ação deverá ser planejada uma campanha com 

verba publicitária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

(...) 

Diante disso, a presente retificação passa a fazer parte 

integrante do Edital da Tomada de Preços nº 001/2022, 

mantendo-se inalterados as demais informações. 

Outrossim, permanece inalterada a data da Sessão 

Pública de Licitação, que se realizará no dia 19 de julho de 

2022, terça-feira às 09h30min, publique-se a presente 

retificação, no Diário Oficial da Câmara Municipal de 

Araguaína - TO e informa-se as empresas que já retiraram o 

Edital Tomada de Preços nº 001/2022. 

Araguaína/TO, 28 de junho de 2022. 

EDUARDO DAMAZIO VITORINO COELHO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PUBLICAÇÃO PARTICULAR 

ESTATUTO SOCIAL 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE VIVA DO SETOR 

RAIZAL 
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Artigo 1º - DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E 

DURAÇÃO.  

Denominação ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE VIVA DO 

SETOR RAIZAL, neste estatuto designada, simplesmente, 

como Associação, fundada em 19 de Maio de 2018, com 

sede na RUA SÃO CRISTOVÃO Nº 529 SETOR RAIZAL 

ARAGUAÍNA TOCANTINS CEP 77.827-240. 

Finalidade – Sem fins econômicos, de caráter 

organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, 

recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, 

com finalidade de atende3r a todos que a ela se dirigem, 

independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, 

cor ou crença religiosa. 

Tempo de duração – Indeterminado.  

Artigo 2º - SÃO PRERROGATIVAS DA ASSOCIAÇÃO. 

No desenvolvimento de suas atividades observará os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência, com as 

seguintes prerrogativas. 

1º objetivo a implementação, o auxilio e a implementação 

de ações e projetos sociais, de auxílio a saúde, auxilio a 

educação formal e não formal, a defesa do meio ambiente e 

dos recursos hídricos, Promover o desenvolvimento 

comunitário, através da realização de obras e 

melhoramentos, com recursos obtidos por doação ou 

empréstimos, e proporcionar aos associados e seus 

dependentes atividades econômicas, sociais, assistenciais e 

de lazer. 

2º Pleitear e obter financiamentos para os associados 

através de crédito rural ou programas especiais. 

3º dar condições aos associados de se organizarem em 

grupos na busca de soluções comuns.  

4º Realizar at6ividades de coleta, transporte, 

beneficiamento, armazenagem, classificação, embalagem e 

outras atividades necessárias à produção de seus 

associados.  

5º Prestar assistência técnica e informações de mercado 

ao quadro social. 

6º Manter serviço de cadastro dos produtores, moradores 

e filiados. 

7º Garantir acesso dos pequenos produtores de maneira 

racional e facilitada aos mecanismos de políticas agrícolas, 

preços mínimos, credito rural, assistência técnica pesquisa 

etc. 

8º assegurar a colocação dos produtos no mercado, 

através de instituições de mercado e o consumidor final. 

9º representar os interesses dos associados.  

Parágrafo Único: Para cumprir suas finalidades sociais, a 

Associação se organizará em unidades quantas se fizeram 

necessárias, em todo o território nacional, as quais 

funcionarão mediante delegação expressa da matriz, e se 

regerão pelas disposições contidas neste estatuto e, ainda, 

por um regimento interno aprovado pela Assembleia geral, 

poderá celebrar em regime de mutua cooperação, 

convênios, contratos, acordos, ajustes e termos de parceria 

ou compromisso mediante a execução de atividade ou de 

projetos estabelecidos em planos de trabalho por meio de 

colaboração, fomento ou acordo de cooperação, com a 

administração pública direta ou indireta, os fundo especiais, 

as autarquias, as fundações públicas ou privadas, as 

empresas públicas ou privadas, as empresas públicas, as 

sociedades de economias mistas, suas subsidiárias e 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estado, Distrito Federal e Municípios. 

Artigo 3º - DOS COMPROMISSOS DA ASSOCIAÇÃO. 

A Associação se dedicará às suas atividades através de 

seus administradores e associados, e adotará práticas de 

gestão administrativa, suficientes a coibir a obtenção de 

forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens, 

licitas ou ilícitas, de qualquer forma, em decorrência da 

participação nos processos decisórios, e suas rendas serão 

integralmente aplicadas em territórios nacional, na 

consecução e no desenvolvimento de seus projetos sociais.  

Artigo 4º - DA ASSEMBLEIA GERAL.  

A assembleia Geral Deliberativa é o órgão máximo e 

soberano da Associação, e será constituída pelos seus 

associados em pleno gozo de seus direitos, Reunir-se-á na 

segunda quinzena de janeiro, para tomar conhecimento das 

ações da Diretoria executiva e, extraordinariamente, quando 

devidamente convocada. Constituirá em primeira 

convocação com a maioria absoluta dos associados e, em 

segunda convocação, meia hora após a primeira, com 
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qualquer número, deliberando pela maioria simples dos 

votos dos presentes, salvo nos casos previstos neste 

estatuto, tendo as seguintes prerrogativas. 

I – Fiscalizar os membros da Associação, na consecução 

de seus objetivos: 

II – Eleger e distribuir os administradores; 

III – Deliberar sobre a previsão orçamentária e a 

prestação de contas; 

IV – Deliberar quanto a compra e venda de imóveis da 

Associação; 

V – Aprovar o regimento interno, que disciplinará os 

vários setores de atividades da Associação; 

VI – Alterar, no todo ou em parte, o presente estatuto 

social;  

VII – Deliberar quanto a dissolução da Associação; 

VIII – Decidir, em última instância, sobre todo e qualquer 

assunto de interesse social, bem como sobre os casos 

omissos no presente estatuto. 

Parágrafo Primeiro -  As Assembleias Gerais poderão ser 

ordinárias ou extraordinárias, e serão convocadas, pelo 

Presidente ou por 1/5 (um quinto) dos associados, mediante 

edital fixado na sede social da Associação, com 

antecedência mínima de primeira a segunda chamada, 

ordem do dia, e o nome de quem a convocou. 

Parágrafo Segundo – Quando a Assembleia Geral for 

convocada pelos associados, deverá o Presidente convoca-

la no prazo de 3 (três) dias, contados da data da entrega do 

requerimento, que deverá ser encaminhado ao presidente 

através e notificação por extrajudicial. Se o Presidente não 

convocar a Assembleia, aqueles que deliberaram por sua 

realização, farão a convocação. 

Parágrafo Terceiro - Serão tomados por escrutínio 

secreto a deliberação que envolva eleições da diretoria e 

conselho fiscal e o julgamento dos atos da diretoria quanto 

à aplicação de penalidades.  

Artigo 5º - DOS ASSOCIADOS.  

Os associados serão divididos nas seguintes categorias:  

I – Associados fundadores: os que ajudaram na fundação 

da Associação, e que são relacionados em folha anexa. 

II – Associados Beneméritos: os que contribuem com 

donativos e doações; 

III – Associados Contribuintes: as pessoas físicas ou 

jurídicas que contribuem, mensalmente, com a quantia 

fixada pela Assembleia Geral; 

IV – Associados Beneficiados: os que recebem 

gratuitamente os benefícios alçados pela entidade, junto aos 

associados contribuintes, órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, privados e embaixadas. 

Artigo 6º - DA ADMISSÃO DO ASSOCIADO. 

Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 

(dezoito) anos independente de classe social, 

nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa e, para 

seu ingresso, o interessado deverá preencher ficha de 

inscrição na secretaria da entidade, que a submeterá à 

Diretoria Executiva e, uma vez aprovada, terá seu nome, 

imediatamente, lançado no livro de associados, com 

indicação de seu número de matricula e categoria à qual 

pertence, devendo o interessado: 

I – Concordar com o presente estatuto e os princípios 

neles definidos; 

II – Ter idoneidade moral e reputação ilibada; 

III – Caso seja “associado contribuinte”, assumir o 

compromisso de honrar pontualmente com as contribuições 

associativas.  

Artigo 7º - DEVERES DOS ASSOCIADOS  

I – Cumprir e fazer o presente estatuto; 

II – Respeitar e cumprir as decisões da Assembleia 

Geral; 

III – Zelar pelo bom nome da Associação;  

IV – Defender o patrimônio e os interesses da 

associação; 

V – Cumprir e fazer cumprir o regimento interno; 

VI – Comparecer por ocasião das eleições; 

VII – Votar por ocasião das eleições; 

VIII – Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro 

da associação, para que a Assembleia Geral tome 

providências. 
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Artigo 8º - DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

São direito dos associados quites com suas obrigações 

sociais: 

I – Votar e ser votado para qual cargo da Diretoria 

Executiva ou do Conselho Fiscal, na forma prevista neste 

estatuto; 

II – Recorrer a assembleia Geral contra qualquer ato ou 

da Diretoria ou do Conselho Fiscal.  

Artigo 9º - DO AFASTAMENTO DO ASSOCIADO  

É direito de o associado afastar-se de qualquer quadro 

social, quando julgar necessário, protocolando seu pedido 

junto à secretaria da Associação, desde que não esteja em 

débito com suas obrigações associativas. 

Artigo 10º - DA EXECUÇÃO DO ASSOCIADO 

A perda da qualidade de associados será determinada 

pela diretoria Executiva, sendo admissível somente havendo 

justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, 

em que fique assegurado o direito da ampla defesa, quando 

ficar comprovada a ocorrência de: 

I – Violação do Estatuto Social; 

II – Difamação da Associação, de seus membros ou de 

seus associados; 

III – atividades contrárias as decisões das Assembleias 

Gerais; 

IV – Desvios dos bons costumes; 

V – Conduta duvidosa, mediantes a prática de atos ilícitos 

ou imorais; 

VI – Falta de pagamento, por parte dos “associados 

contribuintes”, de três parcelas consecutivas das 

contribuições associativas. 

Parágrafo Primeiro – Definida a justa causa, o associado, 

será devidamente notificado dos fatos a ele imputados, 

através de notificação extrajudicial, para que apresente sua 

defesa prévia no prazo de 20 (vinte) dias a contar do 

recebimento da comunicação. 

Parágrafo Segundo – Após o decurso do prazo descrito 

no parágrafo anterior, independentemente da apresentação 

de defesa, a representação será decidida em reunião 

extraordinária da Diretoria Executiva, por maioria simples de 

votos dos diretores presentes. 

Parágrafo Terceiro – Aplicada a pena da exclusão, 

caberá recurso, por parte do associado excluído, à 

Assembleia Geral, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da decisão de sua exclusão, através de notificação 

extrajudicial, manifestar a intenção de ver a decisão da 

Diretoria Executiva ser objeto de deliberação, em última 

instancia, por parte da Assembleia Geral. 

Parágrafo Quarto – Uma vez excluído, qualquer que seja 

o motivo, não terá o associado o direito de pleitear 

indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a 

que título for.  

Parágrafo Quinto – o associado excluído por falta de 

pagamento, poderá ser readmitido, mediante o pagamento 

de seu débito junto a tesouraria da associação. 

Artigo 11º -  DA APLICAÇÃO DA PENAS.  

As penas serão aplicadas pela Diretoria Executiva e 

poderão constituir-se em: 

I – Advertência por escrito; 

II – Suspensão de 30 (trinta) dias até um ano; 

III – eliminação do quadro social. 

Artigo 12º - DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA 

INSTITUIÇÃO 

São órgãos da Associação: 

I – Diretoria Executiva; 

II – Conselho Fiscal. 

Artigo 13º - DA DIRETORIA EXECUTIVA 

A Diretoria Executiva da Associação será constituída por 

06 (seis) membros, os quais ocuparão os cargos de: 

Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, 1º e 2º 

Tesoureiros a Diretoria reunir-se-á ordinariamente, uma vez 

por mês e, extraordinariamente, quando convocada pelo 

presidente ou pela maioria de seus membros. 

Artigo 14º COMPETE A DIRETORIA EXECUTIVA 

I – Dirigir-se a associação, de acordo com o presente 

estatuto, e administrar o patrimônio social; 
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II – Cumprir e fazer cumprir o estatuto e as decisões da 

Assembleia geral; 

III – Promover e incentivar a criação de comissões, com 

a função de desenvolver cursos profissionalizantes e 

atividades culturais; 

IV – Representar e defender os interesses de seus 

associados; 

V – Elaborar o orçamento anual; 

VI – Apresentar a assembleia Geral, na reunião anual, o 

relatório de sua gestão e prestar contas referentes ao 

exercício anterior; 

VII – Admitir pedidos de inscrição de associados; 

VIII – Acatar pedido de demissão voluntária de 

associados. 

Parágrafo Único – As decisões da diretoria deverão ser 

tomadas por maioria de votos, devendo estar presentes, na 

reunião, a maioria absoluta de seus membros, cabendo ao 

Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. 

Artigo 15º - COMPETE AO PRESIDENTE 

I – Representar a Associação ativa e passivamente, 

perante os órgãos públicos, judiciais e extrajudiciais, 

inclusive em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes e 

constituir procuradores e advogados para o fim que julgar 

necessário; 

II – Convocar e presidir as reuniões da diretoria 

Executiva; 

III – Convocar e presidir as Assembleias Ordinárias e 

Extraordinárias; 

IV – Juntamente com o tesoureiro, abrir e manter contas 

bancarias, assinar cheques e documentos bancários e 

contábeis; 

V – Organizar relatório contendo o balanço de exercício 

financeiro e os principais eventos do ano anterior, 

representando-o a Assembleia Geral Ordinária; 

VI – Contratar profissionais técnicos ou auxiliares 

especializados, fixando seus vencimentos; 

VIII – Criar departamentos patrimoniais, culturais, sociais, 

de saúde e outros que julgar necessários o cumprimento das 

finalidades sociais, nomeando e destituindo os respectivos 

responsáveis. 

Parágrafo Único – Compete ao Vice-Presidente, 

substituir legalmente o Presidente, em suas faltas e 

impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância. 

Artigo 16º -  COMPETE AO 1º SECRETÁRIO 

I – Redigir e manter, em dia, transcrição das atas das 

Assembleias Gerais e das reuniões da diretoria Executiva; 

II – Redigir a correspondência da associação; 

III – Manter e ter sob sua guarda o arquivo da 

Associação; 

IV – Dirigir e supervisionar todo o trabalho da secretaria. 

Parágrafo Único – Compete ao 2º Secretário, substituir o 

1º secretário em suas faltas e impedimentos, assumindo o 

cargo em caso de vacância. 

Artigo 17º - COMPETE AO 1º TESOUREIRO 

Manter, em estabelecimentos bancários, juntamente com 

o presidente, os valores da Associação, podendo aplica-los, 

de acordo com a Diretoria Executiva; 

I – Assinar, em conjunto com o Presidente, os cheques e 

demais documentos bancários e contábeis; 

II - Efetuar os pagamentos autorizados e recebimentos 

devidos a Associação; 

III – Supervisionar o trabalho da tesouraria e da 

contabilidade; 

IV – Apresentar ao Conselho Fiscal, os balancetes 

semestrais e o balanço anual; 

V – Elaborar, anualmente, a relação dos bens da 

Associação, apresentando-a, quando solicitado, a 

Assembleia Geral.  

Parágrafo Único – Compete ao 2º Tesoureiro, substituir o 

1º tesoureiro, em suas faltas e impedimentos, assumindo o 

cargo em caso de vacância.  

Artigo 18º - DO CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal, que será composto por 03 (três) 

membros e tem por objetivo, indelegável fiscalizar e dar 

parecer sobre todos os atos da Diretoria Executiva da 

Associação, com as seguintes atribuições: 
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I – Examinar os livros de escrituração da Associação; 

II – Opinar e dar pareceres sobre balanços e relatórios 

financeiros ou contábeis, submetendo-os a Assembleia 

Geral Ordinária ou Extraordinária; 

III – Requisitar ao 3º Tesoureiro, a qualquer tempo, a 

documentação comprobatória das operações econômico-

financeiras realizadas pela Associação; 

IV – Acompanhar o trabalho de eventuais auditores 

externos independente; 

V – Convocar Extraordinariamente a Assembleia Geral. 

Parágrafo Único – O conselho Fiscal reunir-se-á 

ordinariamente, uma vez por ano, na segunda quinzena de 

janeiro, em sua maioria absoluta, e extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Presidente da associação, ou 

pela maioria simples de seus membros. 

Artigo 19º - DO MANDATO 

As eleições para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 

realizar-se-ão, conjuntamente, de 04 (quatro) em 04 (quatro) 

anos, por chapa completa de candidatos apresentada 

Assembleia Geral, podendo seus membros ser reeleitos. 

Artigo 20º - DA PERDA DO MANDATO   

A perda da qualidade de membro da Diretoria Executiva 

ou do Conselho Fiscal será determinada pela Assembleia 

Geral, sendo admissível somente havendo justa causa, 

assim reconhecida em procedimento disciplinar, quando 

ficar comprovado: 

I – Malversação ou dilapidação do patrimônio social; 

II – Grave violação deste estatuto; 

III – Abandono do cargo, assim considerada a ausência 

não justificada em 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas, 

sem expressa comunicação dos motivos da ausência, à 

secretaria da Associação; 

IV – Aceitação de cargo ou função incompatível com o 

exercício do cargo que exerce na Associação; 

V – Conduta duvidosa. 

Parágrafo Primeiro – Definida a justa causa, o diretor ou 

conselheiro será comunicado, através de notificação 

extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para que apresente 

sua defesa prévia a diretoria Executiva, no prazo de 20 

(vinte) dias, contados do recebimento da comunicação; 

Parágrafo Segundo – Após o decurso do prazo descrito 

no parágrafo anterior, independentemente da apresentação 

da defesa, a representação será submetida a assembleia 

Geral Extraordinária, devidamente convocada para esse fim, 

composta de associados contribuintes em dia com suas 

obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto 

concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em 

primeira chamada, com a maioria absoluta dos associados 

e sem segunda chamada, uma hora após a primeira, com 

qualquer número de associados, onde será garantido amplo 

direito de defesa. 

Artigo 19º - DA RENUNCIA   

Em caso de renúncia de qualquer membro da Diretoria 

Executiva ou do Conselho Fiscal, o cargo será preenchido 

pelos presentes. 

Parágrafo Primeiro – O pedido de renúncia se dará por 

escrito, devendo ser protocolado na secretaria da 

Associação, a qual, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data do protocolo, o submeterá a deliberação 

da Assembleia Geral. 

Parágrafo Segundo – Ocorrendo renúncia coletiva da 

Diretoria e Conselho Fiscal, o Presidente renunciante, 

qualquer membro da Diretoria executiva ou, em último caso 

qualquer dos associados, poderá convocar a Assembleia 

Geral Extraordinária, que elegerá uma comissão provisória 

composta por 5 (cinco0 membros, que administrará a 

entidade e fará realizar novas eleições, no prazo máximo de 

60 (sessentas) dias, contados da data da realização da 

referida assembleia. Os diretores e conselheiros eleitos, 

nestas condições, complementarão o mandato do 

renunciantes. 

Artigo 22º -  DA REMUNERAÇÃO 

Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 

não receberão nenhum tipo de remuneração, de qualquer 

espécie ou natureza, pelas atividades exercidas na 

Associação. 

Artigo 23º - DA RESPONSABILIDADES DOS 

MEMBROS 
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Os associados, mesmo que investidos na condição de 

membros da diretoria executiva e conselho fiscal, não 

respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos 

e obrigações sociais da Associação. 

Artigo 24º - DOMPATRIMÔNIO SOCIAL 

O patrimônio da Associação será constituído e mantido 

por: 

I – Contribuições mensais dos associados contribuintes; 

II – Doações, legados, bens, direitos e valores adquiridos, 

e suas possíveis rendas e, ainda pela arrecadação dos 

valores obtidos através de realização de festas e outros 

eventos, desde que revestidos totalmente em benefícios da 

associação; 

III – Alugueis de imóveis e juros de títulos ou depósitos. 

Artigo 25º - DA VENDA  

Os bens móveis, e imóveis poderão ser alienados, 

mediante prévia autorização da Assembleia Geral 

extraordinária, especialmente convocada para este fim, 

devendo o valor apurado ser integralmente aplicado no 

desenvolvimento das atividades sociais ou no aumento do 

patrimônio social da Associação. 

Artigo 26 – DA REFORMA DA ESTATURÁRIA. 

O presente estatuto social poderá ser reformado no 

tocante a administração, no todo ou em parte, a qualquer 

tempo, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, 

especialmente convocada para este fim, composta de 

associados contribuintes em dia com suas obrigações 

sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 

(dois terços) dos presentes, sendo primeira chamada, com 

a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada, 

uma hora após a primeira, com qualquer número de 

associados. 

Artigo 27 -  DA DISSOLUÇÃO 

A Associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, 

uma vez constatada a impossibilidade de sua sobrevivência, 

face a impossibilidade da manutenção de seu objetivos 

sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatuárias 

ou, ainda, por carência de recursos financeiros e humanos, 

mediante deliberação de assembleia Geral Extraordinária, 

especialmente convocada para este fim, composta de 

associados contribuintes em dia com suas obrigações 

sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 

(dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, 

com a totalidade dos associados e em segunda chamada, 

uma hora após a primeira, com a presença de, no mínimo, 

1/3 (um terço) dos associados. 

Parágrafo Único – Em caso de dissolução social a 

Associação, liquidado o passivo, os bens remanescentes, 

serão destinados para outra entidade assistencial 

congênere, com personalidade jurídica comprovada, sede e 

atividade preponderante nesta capital e devidamente 

registrada nos órgãos públicos competentes. 

Artigo 28 – DO EXERCICIO SOCIAL 

O exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada 

ano, quando serão elaboradas as demonstrações 

financeiras da entidade, de conformidade com as 

disposições legais. 

Artigo 29 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

A Associação não distribui lucros, bonificações ou 

vantagens a qualquer título, para dirigentes, associados ou 

mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto, devendo 

suas rendas ser aplicadas, exclusivamente, no território 

nacional. 

Artigo 30 – DAS COMISSÕES 

Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos 

pela Diretoria executiva, “ad referendum’ da Assembleia 

Geral. 

Araguaína/TO, 19 de maio de 2018. 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA DE 

FUNDAÇÃO, APROVAÇÃO DO ESTATUTO E NOME DA 

ASSOCIAÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA 

ASSOCIAÇÃO. 

Presidente: JOSE DOMINGOS ALVES DE MATOS, 

brasileiro, RG nº 626873 SSP/TO e CPF nº 938.872.211-68, 

residente à Rua Imaculada conceição Quadra 41 lote 20 

casa 2 Raizal Araguaína – TO CEP 77.826.538 

Vice – Presidente: JOÃO RAIMUNDO SILVA SOUSA, 

brasileiro, RG nº 038.806 SSP/TO e CPF nº 257.458.243-87 

Rua Senhor do Bonfim quadra 28 lote 21 s/n CEP 

77.826.522 Setor Raizal – Araguaína/TO 
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Primeiro Secretário: JANAINE SÁ FERREIRA ARANHA, 

brasileira, RG nº 043363632011-7 SSP/MA e CPF nº 

608.956.733-71, residente na Rua Imaculada conceição 

Setor Raizal CEP 77.828.538 – Araguaína/TO 

Segundo Secretário: JOSUÉ SOUSA BRITO, brasileiro, 

RG nº 1.193.029 SSP/TO e CPF nº 454.685.831-00 

residente na Rua Nossa Senhora da Guia quadra 43 lote 02 

setor Raizal Araguaína – TO CEP 77.826-520 

Primeiro (a) Tesoureiro (a): CICERO NETO ALVES DA 

SILVA, brasileiro, Rg nº 472.924 SSP/TO e CPF nº 

310.884.221-87, residente na Rua do Colégio nº 486 setor 

Raizal – Araguaína/TO 

Segundo (a) Tesoureiro (a): ADAUTO DOS SANTOS 

COSTA SILVA, brasileiro, RG nº2278483 SSP/GO e CPF nº 

476.328.101-10, residente à rua imaculada conceição nº 586 

CEP 77.808-836 Setor Raizal – Araguaína/TO 

Suplente da diretoria executiva: DINALVA MAURA 

CABRAL, brasileira, RG nº 943.058 SSP/PI e CPF nº 

785.268.441-49, residente à rua imaculada conceição nº 594 

quadra 28 lote11 CEP 77.826-536 Setor Raizal – 

Araguaína/TO 

Primeiro (a) fiscal: MAGNA ARAÚJO DE NASCIMENTO, 

brasileira, Rg nº 457.128 SSP/TO e CPF nº 903.372.121-04 

residente na rua são Jose CEP 77826-634 setor raizal – 

Araguaína/TO 

Segundo Fiscal: CANDIDO FERREIRA ROSA, brasileiro, 

RG nº 204.647 2º SSP/TO e CPF nº 648.950.681-53, Rua 

São Jose 488 CEP 77.828-634 setor Raizal – Araguaína/TO 

Terceiro (a) fiscal: MARIA APARECIDA DA CRUZ SILVA, 

brasileira, RG nº 53.894.157-1 SSP/TO e CPF 

nº328.505.788-27, residente à Rua Frei caneca, nº 1271 

Setor Raizal – Araguaína/TO 

1º Suplente Do Conselho Fiscal:  MARIA DA 

CONCEIÇÃO TAVARES DA SILVA, brasileira, RG nº 

835.873 SSP/TO e CPF nº 012.250.741-00, residente à rua 

imaculada conceição, nº 759 CEP 77.825-536 Setor Raizal 

– Araguaína/TO 

2º Suplente Do Conselho Fiscal: ROSELINA LOPES DE 

SOUSA LIMA, brasileira, Rg nº 908.744 SSP/TO e CPF nº 

236.560.003-44, residente à Rua senhor do Bomfim, quadra 

48 lote 16CEP 77.825-536 Setor Raizal – Araguaína/TO 

3º Suplente Do Conselho Fiscal:  DEOLINDA FERREIRA 

DOS SANTOS, brasileira, RG nº 1.244.373 SSP/TO CPF nº 

166.048.061-20, residente à Rua Imaculada conceição, s/n 

CEP 77826-536 Setor Raizal – Araguaína/TO 
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