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ATOS LEGISLATIVOS 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3359, DE 21 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

Institui a Semana de Orientação e Combate à 

Diabetes no âmbito do Município de Araguaína 

e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de 

Araguaína, a Semana de Orientação e Combate à Diabetes, 

a ser realizada, anualmente, do dia 12 a 18 de novembro, 

que compreende o dia 14 de novembro, Dia Mundial da 

Diabetes. 

Parágrafo único. O evento instituído por esta Lei integrará 

o Calendário Oficial de Eventos do Município de Araguaína. 

Art. 2º A Semana de Orientação e Combate à Diabetes 

tem por objetivo conscientizar a população sobre a 

importância da orientação, preservação e controle da 

doença, alertando a sociedade acerca deste problema de 

saúde pública. 

Art. 3º O Poder Executivo Municipal regulamentará a 

presente Lei no que couber. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 21 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Ygor Sousa Cortez 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3360, DE 22 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

Institui a Campanha Municipal de 

Conscientização sobre o Aborto no âmbito do 

Município de Araguaína e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de 

Araguaína, a Campanha Municipal de Conscientização 

sobre o Aborto. 

Art. 2º A Campanha será constituída de um conjunto de 

atividades visando multiplicar o conhecimento sobre os 

meios contraceptivos e a conscientização social sobre os 

danos psicológicos e os efeitos colaterais que o aborto 

causa à mulher e ao feto. 

Art. 3º A Campanha Municipal de Conscientização sobre 

o Aborto tem como diretrizes: 

I - esclarecer a população sobre os meios de 

contracepção admitidos pela legislação brasileira; 

II - promover informações sobre os danos psicológicos e 

os efeitos colaterais à mulher e ao feto decorrentes da 

prática do aborto; e 

III - promover encontros com especialistas para debater 

o assunto referente ao abordo. 

Art. 4º A Campanha Municipal de Conscientização sobre 

o Aborto será desenvolvida pelo Poder Público Municipal, 

através de atividades e palestras previamente programadas. 

Parágrafo único. As atividades e mobilizações referidas 

no caput deste artigo serão realizadas em consonância com 

os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo 

integrado com toda a Administração Pública e em parceria 

com entidades da sociedade civil organizada. 

Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta 

Lei. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 22 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3361, DE 22 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

Institui, no âmbito do Município de Araguaína, o 

Programa Bairro Amigo do Idoso e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de 

Araguaína, o Programa Bairro Amigo do Idoso com a 

finalidade de incentivar, por meio da entrega de titulação 

descrita no artigo 5º desta Lei, as Associações de Moradores 

dos bairros da cidade de Araguaína a adotarem medidas 

para um envelhecimento saudável e aumentarem a 

qualidade de vida da pessoa idosa. 

Art. 2º Para aderir ao Programa, deverá ser apresentado 

plano de ação pela Associação de Moradores que 

contemple melhores condições para as pessoas idosas, nos 

seguintes aspectos, não exaustivos: 

I - nas áreas públicas: campanhas de conscientização 

para valorização dos espaços verdes, com acessibilidade, 

calçadas adequadas à pessoa idosa, cruzamentos seguros, 

prédios com acessibilidade, banheiros públicos adequados; 

II - respeito e inclusão social: engajamento 

intergeracional e espaços inclusivos; 

III - participação cívica e emprego: campanhas de 

conscientização ou parcerias com empresas privadas para 

oportunidades profissionais e de formação para a pessoa 

idosa e valorização do serviço comunitário; 

IV - comunicação e informação: garantia de informação 

sobre ações e programas voltados à população idosa, além 

de serviços gerais já existentes; 

V - apoio comunitário e campanhas de conscientização 

sobre serviços de saúde destinados à população idosa. 

§ 1º O plano de ação deverá ser elaborado pelas 

associações de representantes de moradores, podendo 

haver a participação dos Conselhos e Secretarias 

Municipais pertinentes e ainda, caso necessário, o 

acompanhamento do Legislativo Municipal. 

§ 2º Os planos de ação para adesão ao Programa Bairro 

Amigo do Idoso poderão ser elaborados em consonância 

com os planos de bairro que já estiverem previstos para a 

região e deverão pautar-se, no que couber, nas disposições 

instituídas pela Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 

2003 (Estatuto do Idoso). 

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se 

plano de ação todo registro escrito apresentado sob a forma 

de documento, que descreva de modo organizado os 

prazos, objetivos e atividades que deverão ser realizadas a 

fim de serem alcançadas determinadas metas previamente 

estipuladas. 

Art. 4º Os planos de ação elaborados serão 

encaminhados ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

de Araguaína, que poderá manifestar-se para eventuais 

contribuições. 

Art. 5º Os bairros que aderirem ao programa e lograrem 

os objetivos estipulados em seus planos de ação poderão 

receber a titulação de “Bairro Amigo do Idoso” a ser entregue 

pelo Poder Executivo Municipal. 

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

firmar convênios e parcerias, a qualquer tempo, com 

instituições públicas ou privadas, visando à execução da 

presente Lei, bem como para garantir sua publicidade e 

compartilhamento, estimulando a implementação das 

referidas ações e promovendo maior adesão pela sociedade 

civil. 

Art. 7º O Poder Executivo Municipal regulamentará as 

disposições desta Lei naquilo que couber. 

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 22 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3362, DE 22 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

Institui o Dia Municipal de Incentivo e 

Reconhecimento do Teatro no âmbito do 

Município de Araguaína e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de 

Araguaína, o Dia Municipal de Incentivo e Reconhecimento 

do Teatro a ser celebrado, anualmente, no dia 19 de 

setembro. 

Parágrafo único. O Dia Municipal de Incentivo e 

Reconhecimento do Teatro integrará o calendário oficial de 

eventos do município de Araguaína. 

Art. 2º O objetivo da presente Lei é divulgar, incentivar, 

valorizar e reconhecer a importância do teatro e das pessoas 

que trabalham nesta área no Município de Araguaína. 

Art. 3º O Poder Público Municipal, por meio de seus 

órgãos, poderá promover mobilizações, eventos e ações 

com objetivo de incentivar e reconhecer o teatro em âmbito 

municipal, inclusive mediante parcerias com outros órgãos 

públicos do Estado e da União, instituições e empresas 

privadas. 

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo Municipal expedir a 

regulamentação da presente Lei. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 22 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Gideon da Silva Soares 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3363, DE 22 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

Declara de utilidade pública a Associação Boa 

Esperança Nova Araguaína no âmbito do 

Município de Araguaína e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Boa Esperança Nova Araguaína, inscrita no CNPJ n° 

27.861.397/0001-62, situada na Rua 18, s/n, Quadra 71, 

Lote 25, Setor Nova Araguaína, CEP 77.815-370, na cidade 

de Araguaína – TO. 

Art. 2º A Associação Boa Esperança Nova Araguaína 

constitui-se de uma pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, fundada em 3 de novembro de 2016, com 

personalidade jurídica própria, duração por tempo 

indeterminado e regida por estatuto próprio. 

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 22 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Edimar Leandro da Conceição 

 

RESOLUÇÃO Nº 374/2022, DE 22 DE NOVEMBRO DE 

2022. 

Institui o Prêmio Escritor Araguainense a ser 

realizado pela Câmara Municipal de Araguaína 

e dá outras providências. 
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O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso das suas 

atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara 

Municipal de Araguaína, APROVA e eu, PRESIDENTE DA 

MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica instituído o Prêmio Escritor Araguainense a 

ser realizado, anualmente, pela Câmara Municipal de 

Araguaína. 

Parágrafo único. O Prêmio Escritor Araguainense será 

concedido, anualmente, a escritores de obra literária inédita 

que residam no Município de Araguaína. 

Art. 2º A Câmara Municipal de Araguaína, para a 

concessão do Prêmio Escritor Araguainense, realizará, 

anualmente, concurso literário em que será aberto prazo 

para a inscrição dos interessados. 

§ 1º No ato da inscrição no concurso, será apresentado 

pelo interessado cópia da obra literária. 

§ 2º Fica vedada a apresentação de mais de uma obra 

por autor. 

§ 3º A obra terá de ser inédita e produzida 

individualmente. 

§ 4º Fica vedada a cobrança de taxa de inscrição para 

participação no referido concurso literário. 

Art. 3º A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Araguaína nomeará comissão julgadora, formada por, no 

mínimo, cinco membros com notório saber na área literária, 

para avaliar as obras apresentadas e indicar a obra literária 

que receberá o Prêmio Escritor Araguainense. 

Parágrafo único. A participação na Comissão Julgadora 

não será remunerada, sendo considerada como prestação 

de serviço relevante para todos os efeitos legais. 

Art. 4º A Mesa Diretora da Câmara entregará o Prêmio 

Escritor Araguainense em Sessão Solene no Plenário da 

Câmara Municipal em horário e data previamente definidos. 

Art. 5º As despesas com a execução desta Resolução 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 6º Revoga-se a Resolução nº 247, de 20 de agosto 

de 2002 e demais disposições em contrário. 

Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação oficial.  

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 22 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - 

Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 714, DE 22 DE 

NOVEMBRO DE 2022. 

Concede Título de Cidadão Araguainense a 

Daniel Braz Nunes Azevedo e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, por seus 

componentes APROVOU e o Senhor Presidente desta Casa 

de Leis PROMULGA o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Araguainense 

ao senhor Daniel Braz Nunes Azevedo em reconhecimento 

à dedicação ao serviço prestado como Médico no Município 

de Araguaína.  

Art. 2º A outorga do Título de Cidadão Araguainense, ora 

concedido, será realizada em Sessão Solene a ser marcada 

pela Mesa Diretora desta Casa de Lei. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação oficial, revogando-se as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 22 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

-Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO. 

Autor: Luciano Félix Santana Sousa 
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PUBLICAÇÃO PARTICULAR 

ESTATUTO DE CRIAÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DO 

INSTITUTO DE CONFECÇÕES SOLIDÁRIO ATELIÊ 

MARINEZ 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E 

DURAÇÃO. 

Art. 1º. INSTITUTO DE CONFECÇÕES SOLIDÁRIO 

ATELIÊ MARINEZ, é uma pessoa jurídica de direito privado,  

SEM FINS LUCRATIVOS, simplesmente designada neste 

estatuto com o nome de fantasia ATELIÊ MARINEZ, 

,fundada dia 02(dois) de Janeiro de 2021(dois mil e vinte e 

hum) ás 19:30(Dezenove horas e trinta minutos), com 

autonomia administrativa e financeira, sediada na Rua Pará  

nº 447, setor Urbano - CEP. 77.817.120 - , nesta cidade de 

Araguaína estado do Tocantins, regendo-se pelo presente 

Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.  

Art. 2º. O Instituto de Confecções Solidário Ateliê Marinez 

os objetivos principais:  

1 – Proporcionar, cursos voltado ás confecções, 

serigrafia,  tais como: fabricação de roupas, cortes, costuras 

bordados, pinturas de tecidos como: camisetas, bonés,  e os 

demais que surgirem . 

2- Apoiar projetos voltados às áreas de confecções em 

geral, serigrafia, bordados e outras, podendo suprir toda 

comunidade e regiões assim solicitadasem parceria dos 

Órgãos Federais, Estaduais, Municipais e Entidades 

Privadas.   

3 – Concluir trabalhos e ministrar cursos de formações, 

consultorias, no ramo de confecções, bordados e 

cinegráficos e outras áreas afins que se fizerem necessárias.  

4 – Incluir as Mães menos favorecidas, nos projetos de 

economia renda familiar.  

5 – Ter parcerias com: Institutos, Faculdades e 

Universidades como mantenedoras do Instituto de 

Confecções Solidário Ateliê Marinez. 

6 – Desenvolver projetos sociais em outras associações, 

nos bairros, cidades vizinhas, presídios, e outros, em todas 

as esferas citadas no item 3. 

7 – Prestação de serviço de informações e 

acompanhamentos em todo âmbito do direito e deveres do 

cidadão como: Direitos humanos, estatuto do idoso, estatuto 

do adolescente, Maria da penha, Constituição Federal e aos 

órgãos Federal, Estadual e Municipal e entidades privadas   

que nos forem solicitados.  

8 – Ter um assistencialismo ao idoso, criando um ponto 

de apoio e uma condução com valor accessível para loco 

movê-los com agilidade proporcionando atendimento eficaz. 

9 – Promover eventos como: Fóruns, seminários, 

encontros, capacitações e palestras nas áreas afins 

Art. 3º. O Instituto de Confecções Solidário Ateliê 

Marinez, na consecução dos seus objetivos, poderá firmar 

convênios, contratos e outras espécies de ajustes, com 

pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, 

nacionais ou internacionais e podendo firmar parcerias 

diretamente com cidadãos e a comunidade e podendo 

distribuir ao mesmo tempo, gratuitamente benefícios 

alcançados.  

Art. 4º. O prazo de duração do ATELIÊ MARINEZ, será 

por prazo indeterminado. 

.CAPÍTULO II 

DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS 

Art. 5º. O patrimônio do Instituto de Confecções Solidário 

Atelier Marinez é constituído de todos os bens indicados na 

escritura pública de constituição e pelos que ela vier a 

possuir sob as formas de doações, legados e aquisições, 

livres e desembaraçados de ônus.  

Art. 6º. Constituem receitas do Instituto de Confecções 

Solidário Ateliê Marinez.  

I- as resultantes do exercício das suas atividades;  

II- as provenientes de seus bens patrimoniais;  

III- os valores recebidos de auxílios e contribuições ou 

resultantes de convênios, contratos ou outras espécies de 

ajustes, celebrados nos termos do art. 3º deste Estatuto, não 

destinadas especificamente à incorporação em seu 

patrimônio;  

IV- as contribuições periódicas ou eventuais, de pessoas 

físicas ou jurídicas;  
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V- as dotações e as subvenções recebidas diretamente 

da União, dos Estados e dos Municípios ou por intermédio 

de órgãos públicos da administração direta ou indireta.  

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 7º. A administração do Instituto de Confecções 

Solidário Ateliê Marinez, será exercida pelos seguintes 

órgãos: Conselho Curador, Conselho Diretor e Conselho 

Fiscal.  

Art. 8º. Em relação aos integrantes dos órgãos 

administrativos da Fundação observar-se-á o seguinte: 

I-Não são remunerados seja a que título for, sendo-lhes 

expressamente vedado o recebimento de quaisquer 

vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por 

qualquer forma ou título, em razão das atribuições que lhes 

sejam conferidas neste Estatuto;  

II- não responderão, nem mesmo subsidiariamente, 

pelas obrigações assumidas pelo ATELIÊ MARINEZ em 

virtude de ato regular de gestão, respondendo naquela 

qualidade, porém, civil e penalmente, por atos lesivos a 

terceiros ou à própria entidade, praticados com dolo ou 

culpa;  

III- é vedada também a participação em mais de um 

órgão administrativo, simultaneamente;  

IV- os mandatos terão a duração de 4 (quatro) anos, 

permitida a recondução; 1Ou “de fins não econômicos”, 

como prefere o Código Civil em vigor (art. 53, caput).  

V- perderá o mandato o integrante que faltar a 3 (três) 

reuniões consecutivas ou a mais de 5 (cinco) alternadas, 

sem motivo justificado, sendo em qualquer destas hipóteses 

o seu cargo declarado vago;  

VI- não é delegável o exercício das funções do seu cargo.  

A lei não prevê um número determinado. Recomenda-se, 

entretanto, o mínimo de 5 (cinco) integrantes.  

CAPÍTULO III 

DO CONSELHO CURADOR 

Art. 9º. O Conselho Curador, órgão superior de 

administração da entidade, será constituído por (número) 

integrantes 2, eleitos dentre os indicados inicialmente 

pelo(s) Instituidor(es).  

§ 1º. Ocorrendo vaga no Conselho Curador, os 

integrantes remanescentes elegerão, em reunião 

extraordinária, o novo componente, dentre os indicados 

pelos Conselheiros;  

§ 2º. O Presidente e o Secretário do Conselho Curador 

serão escolhidos pelo próprio órgão dentre os seus 

integrantes.  

§ 3º. O Presidente do Conselho Curador terá o voto de 

qualidade em caso de empate nas votações.  

Art. 10. O Conselho Curador reunir-se-á ordinária ou 

extraordinariamente e suas decisões serão tomadas por 

maioria de votos. 

Art. 11. O Conselho Curador deverá reunir-se 

ordinariamente, a cada ano, para examinar e aprovar: 

I- até o dia 30 de abril, as demonstrações contábeis e o 

relatório circunstanciado das atividades realizadas no 

exercício anterior, elaborados pelo Conselho Diretor e 

apreciados pelo Conselho Fiscal;  

II- até 31 de dezembro de cada ano, o plano de atividades 

e a previsão orçamentária para o exercício seguinte, 

elaborados pelo Conselho Diretor e apreciados pelo 

Conselho Fiscal.  

Parágrafo único - As reuniões ordinárias, convocadas 

pelo presidente do Conselho, serão realizadas em dia e hora 

constantes de correspondência pessoal contra recibo, 

entregue aos Conselheiros com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias, sendo facultada a discussão de assuntos não 

especificados na pauta.  

Art. 12. O Conselho Curador se reunirá 

extraordinariamente quando convocado:  

I- pelo seu Presidente, nos termos do parágrafo único do 

artigo precedente;  

II- por 1/3 (um terço) dos seus membros;  

III- pelo Conselho Diretor;  

IV- pelo Conselho Fiscal.  

Parágrafo único - As reuniões extraordinárias, 

convocadas de acordo com uma das hipóteses previstas no 
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caput deste artigo, serão realizadas em dia e hora 

constantes de correspondência pessoal contra recibo, 

entregue aos Conselheiros, com antecedência mínima de 2 

(dois) dias, sendo obrigatória a indicação da pauta de 

matérias para discussão, vedada a apreciação de assuntos 

não especificados na pauta.  

Art. 13. Além das atribuições previstas no art. 11, cabe 

ao Conselho Curador: 

I- eleger, empossar e destituir os integrantes do próprio 

Conselho Curador, do Conselho Diretor e do Conselho 

Fiscal;  

II- escolher, empossar e destituir o Presidente e o 

Secretário desse colegiado;  

III- aprovar o Regimento Interno e outros atos normativos 

propostos pelo Conselho Diretor;  

IV- encaminhar à Promotoria de Justiça de Fundações 

até 30 de junho de cada ano a prestação de contas do 

exercício anterior;  

V- convocar o Conselho Diretor, o Conselho Fiscal ou 

quaisquer integrantes desses órgãos administrativos, 

quando entender necessário;  

VI- em conjunto com o Conselho Diretor, deliberar sobre:  

a) alteração do estatuto;  

b) absorção ou incorporação de outras entidades;  

c) implementação de outras unidades ou 

estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou 

no exterior;  

d) aquisição, alienação, permuta ou oneração de bens 

pertencentes ao patrimônio do Instituto, bem como a 

aceitação de doações e legados com encargos;  

e) celebração de contratos, inclusive de empréstimos 

financeiros, convênios e outros ajustes;  

f) a extinção do Ateliê Marinez.  

VII- decidir os casos omissos neste Estatuto.  

§ 1º. As deliberações referidas nos incisos III, VII e VIII 

deverão ser submetidas à apreciação da Promotoria de 

Justiça de Associações.  

§2º. Nas reuniões extraordinárias convocadas para 

apreciar as matérias previstas nas alíneas “a” a “f” do inciso 

VII, o quórum de deliberação será de 2/3 (dois terços) dos 

integrantes dos Conselhos Curador e Diretor.  

§3º. Excepcionalmente, por motivo de urgência, os casos 

omissos poderão ser decididos pelo Conselho Diretor ad 

referendum do Conselho Curador, observando-se o disposto 

no § 1º deste artigo.  

CAPÍTULO IV 

DO CONSELHO DIRETOR 

Art. 14.O Conselho Diretor, órgão de execução do 

Instituto, é composto do Diretor-Geral, Diretor-Secretário e 

Diretor-Tesoureiro.  

Parágrafo único. Ocorrendo vaga entre os integrantes do 

Conselho Diretor, o Conselho Curador se reunirá no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contado da data da vacância, 

para eleger o novo integrante.  

Art. 15.Cabe ao Conselho Diretor:  

I- elaborar e apresentar ao Conselho Curador:  

a) até 30 de novembro de cada ano, o plano de atividades 

e a previsão orçamentária para o exercício seguinte;  

b) até 30 de março de cada ano, o relatório 

circunstanciado das atividades desenvolvidas e o 

demonstrativo da situação econômico-financeira do Instituto 

no exercício findo;  

II- executar o plano de atividades e o orçamento 

aprovados pelo Conselho Curador;  

III- elaborar o regimento interno do Ateliê Marinez;  

IV- contratar e demitir funcionários.  

Art. 16. São atribuições do Diretor-Geral:  

I- representar o Ateliê Marinez judicial e 

extrajudicialmente; - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e 

o Regimento Interno;  

III- convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor;  

IV- dirigir e supervisionar todas as atividades do Ateliê 

Marinez.  

Art. 17. São atribuições do Diretor-Secretário:  
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I- substituir o Diretor-Geral em suas faltas ou 

impedimentos;  

II- auxiliar o Diretor-Geral na direção e execução das 

atividades da Fundação;  

III- secretariar as reuniões do Conselho Diretor e redigir 

as atas.  

Art. 18. São atribuições do Diretor-Tesoureiro: 

I- arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas, 

auxílios e donativos destinados ao Ateliê Marinez, mantendo 

em dia a escrituração;  

II- efetuar os pagamentos de todas as obrigações;  

III- acompanhar e supervisionar os trabalhos de 

contabilidade, contratados com profissionais habilitados, 

cuidando para que todas as obrigações fiscais e trabalhistas 

sejam devidamente cumpridas em tempo hábil;  

IV- apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre 

que forem solicitados;  

V- apresentar o relatório financeiro a ser submetido ao 

Conselho Curador;  

VI- apresentar semestralmente o balancete de receitas e 

despesas ao Conselho Fiscal;  

VII- publicar anualmente a demonstração das receitas e 

despesas realizadas no exercício;  

VIII- elaborar até 30 de outubro de cada ano, com base 

no orçamento realizado no exercício em curso, a previsão 

orçamentária para o exercício seguinte, a ser submetida ao 

Conselho Fiscal, para posterior apreciação do Conselho 

Curador;  

IX- manter todo o numerário em estabelecimento de 

crédito, exceto valores suficientes para pequenas despesas;  

X- conservar sob sua guarda e responsabilidade, todos 

os documentos relativos à tesouraria;  

XI- assinar em conjunto com o Diretor-Geral todos os 

cheques emitidos pelo Ateliê Marinez.  

CAPÍTULO V 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 19. O Conselho Fiscal, órgão de controle interno, é 

composto de 01 (um) integrantes efetivos e 01(um) suplente.  

§ 1º. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a 

cada 6 (seis) meses e extraordinariamente sempre que 

necessário ou quando convocado pelo Conselho Curador ou 

pelo Conselho Diretor.  

§ 2º. Ocorrendo vaga em qualquer cargo de integrante 

efetivo do Conselho Fiscal, caberá ao respectivo suplente 

substituí-lo até o fim do mandato para o qual foi eleito.  

§ 3º. Ocorrendo vaga entre os integrantes suplentes do 

Conselho Fiscal, o Conselho Curador se reunirá no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após a vacância, para eleger novo 

integrante.  

Art. 20. São atribuições do Conselho Fiscal: 

I- examinar, sem restrições, a todo tempo, os livros 

contábeis e quaisquer outros documentos do Instituto de 

Confecções Solidário Ateliê Marinez;  

II- fiscalizar os atos do Conselho Diretor e verificar o 

cumprimento dos seus deveres legais, estatutários e 

regimentais;  

III- comunicar ao Conselho Curador e à Promotoria de 

Justiça de Fundações erros, fraudes ou delitos que 

descobrir, sugerindo providências úteis à regularização do 

Ateliê Marinez;  

IV- opinar sobre:  

a) as demonstrações contábeis da Fundação e demais 

dados concernentes à prestação de contas perante a 

Promotoria de Justiça do Ateliê Marinez;  

b) o balancete semestral;  

c) aquisição, alienação e oneração de bens pertencentes 

ao Ateliê Marinez;  

d) o relatório anual circunstanciado sobre as atividades 

do Ateliê Marinez e sua situação econômica, financeira e 

contábil, fazendo constar do pareceremas informações 

complementares que julgar necessárias à deliberação do 

Conselho Curador;  

e) o plano de atividades e a previsão orçamentária.  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21. O Instituto de Confecções Solidário Ateliê 

Marinez aplica seu patrimônio, suas receitas e eventual 
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resultado operacional integralmente em território brasileiro e 

na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos 

institucionais.  

Art. 22. O Instituto de Confecções Solidário Ateliê 

Marinez, aplica as subvenções e doações recebidas nas 

finalidades a que estejam vinculadas.  

Art. 23. O Instituo de Confecções Solidário Ateliê 

Marinez, não distribui resultados, dividendos, bonificações, 

participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma 

outra forma.  

Art. 24. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.  

Art. 25.O Instituo de Confecções Solidário Ateliê Marinez, 

manterão seus registros contábeis em conformidade com os 

Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas 

e Comunicados Técnicos, elaborados pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, e suas respectivas alterações.  

Art. 26. Transcorrido o prazo previsto no art. 11, II, sem 

que se tenha verificado a aprovação da proposta 

orçamentária, fica a Diretoria Executiva autorizada a realizar 

as despesas previstas.  

Art. 27. Os funcionários que forem admitidos para prestar 

serviços profissionais ao Instituo de Confecções Solidário 

Ateliê Marinez serão regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT.  

Art. 28. O Instituo de Confecções Solidário Ateliê 

Marinez, arcará com as despesas de auditoria externa que 

a Promotoria de Justiça de Institutos determinarem seja 

feita, quando entender necessário, para o exame das contas 

prestadas.  

Art. 29. Obriga a pessoa jurídica os atos dos 

administradores, exercidos nos limites de seus poderes 

definidos no ato constitutivo.  

Art. 30. O Instituo de Confecções Solidário Ateliê 

Marinez, somente será extinta nos casos previstos em lei.  

Parágrafo único - Decidida a extinção do Instituto de 

Confecções Solidário Ateliê Marinez, o eventual patrimônio 

remanescente, após satisfeitas as obrigações assumidas, 

será destinado a outra fundação ou entidade congênere 

registrada no CNAS. 
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