CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

PROJETO DE LEI N°.

/2018.

"Dispõe sobre o reconhecimento de
utilidade pública a ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DO POVOADO SITIO
BARRINHA e dá outras providências."

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso das suas atribuições legais aprova.
Art. 1° - Fica reconhecido de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO
POVOADO SITIO BARRINHA, fundada em 03 DE NOVEMBRO de 2005, situada no
Povoado SITIO BARRINHA, Área Rural de Paulo Afonso, Estado da Bahia, S/N, CEP:
48.600-000, com VNPJ do MF n°: 13.451.9350001-36.
Parágrafo Único - o reconhecimento de que trata o Art. 1° desta Lei, segue os
critérios adotados pela Lei Municipal n°66211991.
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor em na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 26 de Março de 2018.
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JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO POVOADO SITIO BARRINHA é uma Associação Civil de
caráter associativo, sem fins lucrativos, fundada e em funcionamento desde 03 DE NOVEMBRO
de 2005, portanto há mais de 13 (Treze) ano; que vem desenvolvendo com muita dedicação
todas as importantes finalidades e objetivos previstos no Estatuto Social.
A Associação vem realizando as reuniões, inclusive, com apoio da PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAULO AFONSO com o objetivo de cumprir as finalidades para as quais foi criada.
É importante lembrar que todas as pessoas que dirigem a Associação prestam seus serviços à
comunidade de forma voluntária, ou seja, não recebem qualquer vantagem, bonificações ou
salários.
Portanto, esta Casa Legislativa, com certeza, vai reconhecer que a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
DO POVOADO SITIO BARRINHA é realmente de utilidade pública, sempre lembrando que não
tem fins lucrativos e não remunera seus diretores, razão pela qual peço aos ilustres
Vereadores a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 26 de Março de 2018.

JOSÉ ABEL SOUZA
- Vereador —
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ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRINHA
CNPJ: 13.451.935/0001-36

Paulo Afonso, Bahia,29 de Janeiro de 2018.

Exma. Sr.
José de Abel Souza
Vereador da Câmara Municipal de Paulo Afonso
NESTA

Venho perante Vossa Senhoria, solicitar o apoio no sentido de oficializar a
criação do projeto de lei para que esta associação possa adquirir o Titulo
de Utilidade Pública Municipal.
Segue, anexo, documentação pertinente aentidade.

Nestes Termos,
Pede Deferimento

i:fluiu becha
sefa Elizane Macedo
Requerente — Presidente da Entidade
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

I
i

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto á
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
DATA DE ABER1URA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 03/04/1990
CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIÇÃO
13.451.935/0001-36
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO BARRINHA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CODICO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
94.93-6-00 -Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada
NUMERO
SN

LOGRADOURO
POV SITIO BARRINHA
•

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
48.601-190

COMPLEMENTO
CASA
UF
BA

MUNICÍPIO
PAULO AFONSO
TELEFONE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFRI
.......
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

SITUAÇA0 CADASTRAL
ATIVA
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
... ,..***

SITUAÇÃO ESPECIAL
..****...

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Página: 1/1

Emitido no dia 23/01/2018 às 11:40:46 (data e hora de Brasília).
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CAPÍTULO I

Da Denominação, Sede, Duração e Objetivos
Art. le - A Associação Comunitiuia do Sitio BarriOha, fundada em 26 de novembro de '1989.
é uma soMedade civil de caráter privado sem fins Lenitivos, que se regerá por este estatuto e
pelas disposições legais aplicáveis.
Art. 20 - A Associação

terá sua sede na localidade denominada no Sitio Barrinha, Município
de Paulo Afonso-Bahia e foro jurídico na Comarca de Paulo Afonso Estado da Bahia.
Art. 3° - O prazo de duração da Associação é por tempo indeterminado e o exercício social
coincidirá com o ano civil.
Art. 4° - A Associação tem como objetivo:
a) Desenvolva; estudar e buscar soluções para os problemas, essencialmente no que concerne
a orientação e defesa de seus direitos e interesses, visando a melhoria de qualidade de vida
dos seus associados.
()
Promover o desenvolvimento econômico e social, apoiando atividades agrícolas,
pecuária,
produtivas, comerciais c esportiva, sendo de forma direta ou indireta;
c) Contribuir para a organização de movimentos voltados para preservação ambiental.
•
d) Prestar, assistência tecnológica aos associados, em estreita colaboração com os órgãos
públicos, entidades de direitos privados e demais organizações atuante do setor.
e) Adquirir, construir ou alugar os imóveis neces.sários às
suas instalações administrativas,
• tecnológica; de arinazena,gerne outras;
f)
Promover o transporte, o beneficiamento, o armazenamento, a classificação, a
industrialização, a assistência técnica visando o melhor aproveitamento das potencialidades
regionais;
g)
Comercializar a produção de seus associados procurando uma farina mais vantajosa para
exploração das atividades da região, identificando as aptidões do solo; as culturas mais
aplicáveis ao clima da região, procurando introduzir variedades mais produtivas e de acordo
COin a demanda do mercado;
L) Propiciar acesso ao credito dos associados
Orientando-na dentre
da madidode do mercado e
°tipo de cultura a ser explorada;
°Obter remissos para financiamento de custeios da lavoura e investimentos dos associados:

ft Promover com recursos próprio ou convênios a capacitação associativista e

sei ~iro social, técnico fraciona!, executiva e diretiva;
profissional de
Mater
serviços próprios de assistência médica, dentária, recreativa, educacional e juridica
•
anmeenittaiodo-se. neste particular, sem mandatária dos associados no que diz respeito à
ao
meio ambiente, a defesa do consumidor, ou, com este mesmo objetivo, celebrar
man qualquer entidade pública ou privada e
dtaiat
realização de seus objetivos a Associação pode filiar-se a outras unidades
congéneres
mia individualidade e poder de decisão.
. •
- Para a consecução do seu objetivo, a Associação poderá:

:Sihi Barrem,- Município de Paulo Momo- Bania — CEP 48.603.970

Aámuctm„.A0 COMUNITARIA DO
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•

a) Adquirir, construir ou alugar os imóveis necessários para funcionamerno das suas
atividades administrativas, educacional, ambulatórios, centro de recreações. Creches e
outros visando ensino a cultura, o lazer, a saúde;pmporcie.oanclo melhores condições
, de sobrevivência dos associados;
b) Promover cursos, seminários, palestras, debates, campanhas públicas e outros eventos
envolvendo tema de interesse dos associados;
c) Oferecer serviços de utilidade publica, integrando-se aos serviços de defesa civil.
sempre que necessários;
d) Dar oportunidade à defesa de idéias elementares de cultura, tradições e hábitos sociais
dos moradores;
e) Defender os interesse dos associados de baixa renda do povoado junto aos órgãos
governamentais nas áreas da saúde, educação, cultura, turismo, artesanato e demais
áreas, priorizando as suas necessidades básicas;
f) Estimular o Associativismo, Cooperativismo, a agricuhura e a defesa do meio ambiente
através de estudos e propostos específicos estabelecendo acordos, parcerias ou
convênios com entidade publica ou privada.
g)
Contratar empresa ou profissionais para elaboração de projetos técnicos ou
treinamentos de interesse da associação;
h) Constituir representante. visando a defesa e a viabilidade de interesse da Associação
em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro;

CAPITEIp21
DA CONSTITUIÇA0 SOCIAL
SEÇÃO 1- Da Admissão, Demissão, Eliminação e Exelusão.
Art. 6.- A Associação será formada por um numero ilimitado de sócios moradores,
produtores e criadora proprietários, parceiros e arrendatários. residentes no
Baninha
que concordem com as disposições deste estatuto e que, pda ajuda 111(.1i1M,
desejem contribuir
para a concessão dos objetivos da sociedade e sent atender distinções de nacionalidade,
opinião política, credo religioso, sexo ou cor, sendo classificado dentro das seguintes
categoria:

saio

a) Fundadores: que assinaram a ata de fundação de entidade.
b) Efetivos: que foram admitidos após fundaçãto.
c) Colaboradores: serão sócios colaboradores todas quaisquer pessoas que preenchendo
os requisitos da ficha de cadastro, forem aprovados pela diretoria, com endosso de um
sócio integrantes da associação e que conheça a idoneidade moral do mesmo.
Parágrafo único - A admissão poderá ficar condicionada à capacidade técnica de prestação
de seniços.
A &missão dar-se a pedido do associado, mediante a carta dirigida ao Diretor
tae, não podendo ser negada.

%ào tarriatia- abmicipio de Paulo Afonso- Bebia - CEP 48.603.970
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Art. 8° - A Eliminação será aplicada pela Diretoria ao associado que infringir qual disposição
legal ou estatutária, depois do infrator ser notificado por escrito.
Parágrafo 1" - O Atingido poderá recorrer para a Assembléia Geral dentro do prazo de
30(trinta) dias contados da data do recebimento da notificação.
Panigrafo 2" - O recurso terá efeito suspensivo até realização da primeira Assembléia Geral.
Panigrafo V - A
eliminação considerar-se ri definitiva se o associado não tiver recorrido
da penalidade no prazo previsto no parágrafo 10 deste artigo.
. Art. Sr - A exclusão do associado ocorrerá por morte fisim, por incapacidade civil não
suprida, ou ainda por deixar de atenda- aos requisitos edgidos para sua admissão ou
permanência na associação.
Parágrafo 1° - Alem dos outros motivos, o Conselho Fiscal deverá eliminar o associado que:
a) Vier a exercer qualquer atividade considerada pn4utficial a Associação ou que colida com
os seus objetivos;
b) Houver levado a associação a pratica de atos prejudiciais para obter o comprimento por ele
concordo;
c) Depois de advertido, voltar a infringir qualquer disposições legal ou estatutária, do seu
Regimento Interno, das resoluções ou deliberaçoe
- s da Associação e
d) Deixai- de atender aos requisitos exigidos para sua admissão ou permanência na associação.
SEÇÃO fl - Dos Direitos, Deveres e Responsabilidades.

Art.10* - São direitos do associado:
a) Gozar de todas as vantagens e beneficios que associação venha a conceder,
b) Votar a partir do momento que completar 04(quatro) meses como associado e ser votado
para membro da diretoria ou Conselho Fiscal no momento que completar 12(doze) meses
como associado;
c) Participar das reuniões da Assembléia Geral discutindo e votando os assuntos que nelas se
tratarem:
d) Consultar lodosos livros e documentos da Associação em épocas próprias;
e) Solicitar a qualquer tempo, sob compromisso de sigilo, esclarecimentos e informações
sobre as atividades da associação e propor medidas que julgue de interesse para o
aperfeiçoamento e desenvolvimento;
f) Convocar a Assembléia Geral fazer-se nela representar, nos termos e nas condições
previstas neste Estatuto;
g) Demitir-se da Associação quando lhe convier desde que não tenha nenhum compromisso
financeiro com Associação.

Parágrafo I"- O associado, que estabelecer relação empregaticia com a associação, perde o
direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercido em que deixar o
saro,

Sido garricha- Município de Paulo Afonso- Balda — CEP 48.603.971i
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Paragrafo 2°- O associado que vier se afastar por um período interminado e não estiver em
aias com suas contribuições pra com a associação Mo terá o direito de votar ser votado.
Parágrafo 30 - O associado que estiver com suas contribuições acaradas ou foi afastado do
quadro de sócios, mesmo quitando seus compromissos financeiros e voltando ao quadro de
sócios só terá o direito de votar ou ser votado a partir de doze meses contado da sua data de
sua quitação.
Art.11 - São deveres do associado:
a) Observar as disposições estatutárias, bem como as deliberações regularmente tomadas pela
Diretoria e Assembléia Geral;
b) Respeitar os compromissos assumidos para com Associação;
c) Contribuir, por todos os meios ao sal
alcance, para o bom nome e para o progresso da
Associação;
d) Manter em dias suas contribuições.
e) Não faltar as Assembléias Gerais.
I")

Responsabilizar-se pela conservação do patrimônio da comunidade como: prédio escolar,
poço artesiano, estradas, barragens comunitárias, tratores, casa de farinha, terrenos
comunitários, e outros .
g) Fiscalizar o orçamento anual planejado pela diretoria administrativa.
Art. 12 - Os associados não responderão, ainda que subsidiariamente, pelas obrigações
contraidas pela associação, salvo aquelas deliberadas em Assembléias Gerais e na forma em
que o forem.

CAPITULO III
Do Patrimônio
Art.13 - O patrimônio da associação será constituído:
a) Pelos bens de sua propriedade;

te)

Pelos auxílios, doações ou subveneôes provenientes de qualquer entidade publica ou
privada, nacional ou estrangeira e dos associados colaboradores;
c) Pelas coutribuiçõw dos próprios associados, estabelecidas anualmente pela Assembléia
Geral;
d) Pelas receitas provenientes de prestações de serviços, projetos desenvolvidos pela
associação promoções sociais e outras.

CAPITULO IV
SÈCÁO I - Da Organização Administrativa

Skin úfrSt
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An. 14 - A Assembléia Geral dos assoêlados é o Órgão supremo da associação e dentro dos
Incites lenis, e deste estatuto, poderá tomar toda e qualquer decisão de interesse para a
soCiedade e suas deliberações vinculam e obrigam a todos ainda que &sentes
- e diScordantes. -

a

ei

a

"

ArLIS :- k Assembléia reunir-se-á ordinariamente, uma vez por ano, do decorrer do i°
trimestre e extraordinariamente, sempre que for julgado conveniente.

r...)

a
Art.16 .Competc á Assembléia Geral Ordinária, em especial:

a

n) Apreciar e votar o relatório, balanço e comas da diretoria e o parecer do Conselho Fiscal
b) Eleger e empossar os membros da diretoria e do Conselho Fiscal;
c) Estabelecer o valor da contribuição anual dos associados;
d)
Conceder Títulos honoríficos a pessoas fisicas ou juddicas que por sua colaboração à
associação o mereça.
Art.17 - Compete à Assembléia Geral Extraordinária em especial:
a) Deliberar sobre a diSSOitd0
voluntária da associação e, neste caso, nOmestr os liquidantes e
votar as respectivas contas;
b) Decidir sobre a mudança do objetivo e sobre a reforma do Estatuto Social;
c).Outros assuntos de interesse da sociedade.

:11
:30 •

Art...18 - É de competência da Assembléia Geral,
ordinária e extraordinária a destituição da
Diretoria e do Conselho Fiscal.

C
' S

Parágrafo único -Ocorrendo destituição, que possa comprometer a regularidade da
administração ou fiscalização da associação, a Assembléia poderá designar diretores e
conselheiros fiscais provisórios, até a posse de novo; cuja eleição se fará no prazo máximo
30(trinta) dias, obedecendo ao capitulo V e serrim-68os.
a :

ig

p
0,0

P

•

•
Art. 19 - O "quorum" para a instalação da Assembléia Geral será .
de
deis
terço*
de número
de associados, em primeira convocação, e metade mais um doê asc
s..:-Zedes cm segunda
convocação de no mínimo 10(dez) associados, em terceira e Ultima convocação.
.
•
Parágrafo 1° - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos associados
presente; excetuando-se os casos previstos no arL17 em que é exigida a maioria de dois

Mfr
IgP
I,
p•

t,

..

.

•

Parágrafo 20 - Cada associado terá
direito a um só voto, vedado à representação, e a votação
será pelo voto secreto salvo deliberação em contrario da assembléia geral.
•

Art..20 - A Assembléia será nomtalmente convocada
pelo presidente, mas, se ocorrerem
moávos graves ou urgentes, poderá também ser convocada por
qualquer outro membro da
Diretotia. pelo Conselho 'Fiscal, ou ainda por um quinto dos associados em pleno gozo de
setts direitos sociais, após solicitação não atendida.
.
.
. Amai - A Assembléia Geral será convocado com a antecedência 'mínima de sete dias.
werroame
editais afixados nos lugares públicos mais freqüentados dos associados.
Sitio Barrinha- município de Paulo Afonso- Sabia- CEP 48.603.970
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Ara 231-Dai~ de a:fava-ação das kssembiéiaS devaão cobstar:

•

•

' da Associação, seguida da expressão "Convocação da Assembléia Geral,
a) adericriana*o
. ou Extraordinária conforme caso";
Ortaidaa
b) o da e bora da assembléia seqüência ordinal da convocação, em cada convocação, assim
como o endereço do local de sua realização, o qual, salvo motivo justificado será sempre o da
sede sociale) a seqüência "(ardinal das convocações;
d) ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações;
e) o número de associados existente na data de sua expedição, para efeito de calculo de
quorum de instalação e
E) a assinaaira do responsável peia convocação.
Parágrafo t°- No caso da convocação ser feita por associados, o edital sai assinado no
mínimo, pelos 04(quatro) primeiros signatários do documento que a originou;
, Parágrafo r - A convocação para a Assembléia Geral Ordinária, devera ser feita com
antecedência mínima de 15(quinze) dias.
- A mesa da Assembléia será constituída pelos membros da diretoria ou, em suas
faltas ou impedimentos, pelos membros do Conselho Fiscal.

Art. 2.3

Ara 24 -.0 que ocorrer nas reuniões de Assembléia devera constar de ATA, aprovada e
assinada pelos membros da Diretoria e Conselho Fiscal presentes, por uma comissão
: constituída de 05 (cinco) associados designados pela Assembléia e, ainda, por quantos o
queiram fazer.
SEÇÃO 11 - Da Administrarão e Fiscalização
Ara 25 - A administração e fiscalização da Associação serão exercidas, respectivamente, por
uma Diretoria e por uru Conselho Fiscal
Art. 26- A Diretoria será constituída por .06(seis) elementos efeaiVos, com as designações de
Presidente, Vice — Presidente, 10 e 2° Secretário e 1° e 2° Tesoureiro e 03(três)
Departamentos: Diretor de Ação Social e Diretor de Esgorte,Cultura e Lazer,Diretor de
Fomento em Agropecuária eleitos, para um Mandato de 04 (quatro) anos entre associados
em pleno gozo de sais direitos sociais, permitida uma reeleição, com renovação obrigatória
de 1/3 (um terço) dos seus membros.
Parágrafo Único — Nos impedimentos superiores de 06(seis) meses, ou vagando, a qualquer
'tempo, algum cargo da diretoria os membriss restantes deverão convocar a Assembléia Geral
Ordinária para o devido preenchimento.
Ara 27 - Compete à Diretoria em especial:
a) Estabelecer normas, orientar e controlar todas as atividades e serviços da associação;
b) Analisar e aprovar os planos de atividades e respectivos orçamentds, bem corrio quaisquer
programas próprios de investimentos;
Sitio Barrinha— Município de Paulo Afonso- Rabis —CEP 48.603.970
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umy uma Danos de Reter

°Mata Designada
e) fIlinon As-

-a Geral o valer da contribuição anual dos associados e fixar as laxas
fiSii355.
a
cobrir
as
despesas
operacionais e outros;
IrM
: 4) Coaxá' obrieações, transigir, adquirir, alienar ou onerar bens móveis, ceder direitos e
ça
cuizsawir mandatários:
a.
e) Adquirir. alienar ou onerar bens imóveis, com expressa autorização da Assembléia Geral;
f) Deliberar sobre a admissão, demissão, eliminação ou exclusão de associados;
a
.0) Indicar o Banco ou Bancos nos quais deverão ser feitos depósitos do mimerário disponiveis
e fixar o limite máximo que poderá ser mantido no caixa;
a
h) Zelar pelo cumprimento das disposições legais e estatuários e pelas deliberações tomadas
em Assembléia Geral;
a
i) Deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral;
F3
j) Apresentar à Assembléia Geral Ordinária o relatório das contas de sua gestão, bem como o
tr3
parecer do Conselho Fiscal;
a
k) Nomear, entre associados, os responsáveis pelos departamentos, que forem criados.
1)
A diretoria eleita deverá votar um novo orçamento dentro prazo de trinta dias após a sua
t3
posse, caso não seja lpresentado o novo orçamento no prazo determinado só terá o direito de
93
apresentar o novo orçamento a partir de imano:
r-1
m) O orçamento deverá apresenta aos associados em assembléia geral no prazo determinado
de
trinta dias c que seja aprovado pelos os mesmos.
011

ia

Art28 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente unia vez por mês e, extraordinariamente,
sempre que for convocada pelo presidente, por qualquer outro de seus membros, ou por
solicitação do Conselho Fiscal.

t-3

Parágrafor -A diretoria considerar-se-á reunida com participação mínima dos seus
membros titulares, sendo as decisões tomadas por maioria simples dc votos;
•

r.,

1.3

à:10
alk

:110

!elk
•*

ed.

r

Parágrafo
- Sera lavrada ata de cada reunião, em livro próprio, no qual serão indicados os
nomes dos que comparecerem e resoluções tomadas. A ata será assinada 'por todos os
presentes.
Art. 29- Compete ao Presidente as seguintes atribuições:
a) Supervisionar as atividades da Associação, através de contatos assíduos com os restantes
membros da diretoria;
1)) Autorizar os pagamentos e verificar freqüentemente o saldo de caixa;
c) Convocar e presidir as reuniões da diretoria da assembléia geral;
• d) Apresentar a assembléia geral. relatório, orçamento anual, bolonçe anua!, cc— c parear do
Conselho Fiscal;
e) Representar a associação, em juizo e fora dele;
i) Assinar os cheques juntamente com o tesoureiro;
g) Assinar, conjuntamente com o Secretario ou Tesoureiro: contratos e demais documentos
constitutivos de obrigações; abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; assinar os cheques
correspondentes aos pagamentos autorizados:
h) Elaborar plano anual das atividades da Associação.
Art. 30 - Compete ao Vice-Presidente assumir e exercer as funções de Presidente no caso de
ausência ou vacância.
Sitio Barrinha-- Município de Paulo Afonso- Bebia - CEP 4E603.970

ell.-~4CÃO3 CONIUMEARIA DO si-no BARRINIIA

Marte Leny ~tf Safras de ReSzr
Onetela Pedrada

trade

Presidente terá direito a um recesso anual de 30(trinta) dias sem.
Uarirnr.
can
w..ra
z
associação, na sua ausência o vice-presidente assume as suas
Artnicepa
Z.áts aloraice o período.
Art. 31 - Compete ao Secretario as seguintes atribuições:

a) Secretariar e lavar as atas das rarniões da diretoria e da Assembléia Geral, tardo sob sua
responsabilidade os respectivos livros, documentos e arquivos referentes;
lri Elaborar ou mandar elaborar a correspondência, relatórios e outros documentos análogos;
c) Zelar para que a contabilidade da associação seja mantida em ordem e em dia;
d) Verificar e revisar os doarmentos de receitas e despesas;
• e) Assinar em conjunto com o Presidente, contratos e demais documentos constitutivos de
obrigações;
1)Planejar e executar treinamento pra sócios da associação;
2) Substituir o Vice-Presidente no caso de ausência ou vacância.

•

Art. 32 - Compete ao 2° Secretario assumir e exercer as funções do I° secretario, no caso de
ausência ou vacância.
Art. 33- Compete ao Tesoureiro as seguintes atribuições.

:4 •
•

a) Arrecadar as receitas e depositar o numerário disponível, no Banco ou Bancos designados
pela Diretoria;
b) Proceder exclusivamente através de cheques a bancários aos pagamentos autorizados pelo
Presidente;
c) Zelar pelo recolhimento das obrigações fiscais, tributarias, providenciarias e outras, devidas
ou da responsabilidade da associação;
d) Substituir o I° Secretario no caso de ausência ou vacância.
Art. 34 - Compete ao 2° Tesoureiro assumir e exercer as funções do 1" tesoureiro, no caso de
ausência ou vacância.
Art. 35- Compete ao Diretor de Esporte. Cultura e Lazer

•

a) Incentivar, dirigir e controlar as atividades esportivas, culturais e de lazer da entidade;
b) apresentar a diretoria, após cada evento realizado, seus resultados e ocorrências que se
verificarem;
c) ter sob guarda c responsabilidade todo material usado em eventos;
d) promover atividades de recreação, esportivas, culturais e de Ia= como forma de
integração social dos associados:
e) estimular a cultura das artes, letras, ciências e tecnológicas:
Art 36 - Compete ao Diretor de Ação Social:
a) promover a entidade junto aos órgãos públicos e ou privados da área de Ação Social,
inclusive nas formação de parcerias;
b) agendas eventos sociais junto à entidade filantrópicas governamentais ou não;
c) organizar campanhas públicas nas áreas de saúde e outras;
Sitio daninha- Município de Prado Afonso- Balda - CEP 413.603.970
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d) represeMar o
Presidente junto ,a órgãos governamentais em palestra& seminários e
•
mares menos. visando desenvolvimano da associação;
e) promover parcerias junto a ONG's e MátraS
•

Ari. 37- Compete ao Diretor de Fomento Agropecuária as seguintes atribuições:
a) coordenar e integrar os planos de trabalho da Associação na área de Fomento a
Agropecuária;
.
1)) reser e julgar os projetos de planejamento Geral apresentados prdos os associados na
•
área de fomento avopecuitria c deliberar sobre seu anarnahamento a decisão
•
diretores e os órgão competentes;
c) promover a elaboração de estudos, pesquisas, projetos de interesse da agropecuária.
•(1) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelos os diretores;
e) manter os diretores informados dos .anaurtentos dos planos e projetos de fomento a
agropanária:
ft promover medidas com o objetivo de ampliar e intensificar o imereambio cultural c a
assistência técnica, no setor agrícola, pecuária, com o município e outros paisa através
de órgão competentes;
.n) divulgar palestras, cursos, seminários, congressos de interesse da agricultura e pecuária
em geral e especificamente no povoado e no raunicipio local.
Art. 38- REGIMENTO INTERNO - O regimento interno será constituído com base nesse
estatuto por normas estabelecidas pela diretoria, baixadas sob forma de resolução.
Art. 39 - Para movimentação bancária, celebração de contratos de qualquer natureza,
cedência de direitos e constituição de mandatários, será sempre necessária a assinatura do
Presidente, juntamente com o Secretario ou Tesoureiro, ou seus substitutos legais.
Art. 40 - O Conselho Fiscal considerar-se-á reunido com participação mínima de 03 de seus
membros efetivos e 03 suplentes, eleito para um mandato de 02 (dois) anos, sendo também
permitida a reeleição com renovação obrigatória de 2/3 dos seus membros.
Parágrafo I" - A eleição do Conselho Fiscal será 30 (trinta) dias após a eleição da diretoria
administrativa em uma Assembléia Geral Ordinária.
Parágrafo r - O Conselho Fiscal considerar-se-á reunidos com participação mínima de 03
de seus membros, sendo as decisões tomadas por maioria simples de votos.
Parágrafo

3" - Será lavrada ata de cada reunião, em livro próprio, no qual sento indicados os
nomes do que compareceram e as resoluções tomadas. A ata será assinada por todos os
presentes.
Art.

41 -

O Conselho Fiscal reunir-se-á 'ordinariamente, uma •vez por mês e
extraordinariamente sempre que julgar necessário por convocação do seu Presidente •ou
qualquer dos seus membros.
Art. 42 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização sobre as operações,
a Associação, cabendo-lhe, are outras as seguintes atribuições:

atividades e serviços
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ai Confe±. rnetmimente, o saldo, fio numerário existente em caixa verificando, também, se o
mesmo mia deflita dos limites estabelecidos pela diretoria;
b) verificar se o extrato das contas bancarias conferem com a escrituração da Associação;
c)
examinar se os montantes das despesas e inversões realizadas estão de conformidade com
os planos e decisões da diretoria;
d)
certificar-se se a diretoria vem se reunindo regulamente e existem cargos vagos na sua
composição; .
e)
averiguar se existem reclamações dos associados quanto às atividades desenvolvidas pela
associação:
f)
estudar os balanceies e outros demonstrativos mensais, o orçamento, o balanço e o relatório
anual, emitindo parecer sobre este para a Assembléia Gera! e
g)dar conhecimento á dirmoria das conclusGei dos seus trabalhos, denunciando este,
a
Assembléia Geral ou as autoridades competentes, as irregularidades verificadas e constatadas,

CAPITULO V
Das Eleições
Arr. 43 - As eleições para os cargos. eletivos serão
' realizadas a cada 04 (quatro) anos, em
•
eserutinio seereto,podendo haver reeleição para qualquer cargo no período imediatamente
posterior não se permitindo uma terceira reeleição consecutiva
a)

-11k

As eleições realizar-se-ão na sede ou tocal previamente divulgado pela comissão
eleitoral a qual competirá dispor sobre fiscalização do pleito, respeitando o disposto neste
capitulo;
•b)
Poderá participar como candidato (a) qualquer associado
em pleno gozo de seus
direitos estatutários;
c)
A comissão eleitoral, bem corno a comissão escritunadora será criada pela Diretoria
composta de três associados da entidade e mais um representante de cada chapa.

e
A rt 44 -

As eleições serão convocada pelo Presidente ou SEM substituto legal com
60(sessenta) dias antes do termino do mandato da diretoria -em exercício, devendo se
realizado no Maxim° de quinze dias antes de expirar o prazo do referido mandato:
a)
b)

Divulgação em local de maior freqüência e acesso da comunidade;
No ato de convocação deverá constar a data de eleição fixando o prazo para inscrição
das
chapas, o qual deverá se encenar no máximo quinze dias antes da realização da eleição.
Arr. 95 - As inscrições serão feitas pelos candidatos juntos comissão eleitoral, através de
'chapa composta de todos os cargos por escrito com xepa de RG , CPF, comprovante de
endereço, os Ires ultimos comprovante das mensalidades do candidato
MI. 46 - Os membros eleitos para a Diretoria tomarão posse após 30(trinta)dias em uma
Assembléia Geral Ordinária.

Sitio Barrinba— Município de Pando Afonso- Balda — CEP 4E603.970
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-Art.
. 47 - A. natureza das eleições, o local dia e hora da realização da mesma—O - presidente
,aMárá na sede da associação, com antecedência máxima de 30 (trinta) .dias antes da .eleição,
........,
, os competentes editais de convocação, especificando.
.Art. 48 - Com uma antecedência mínima de 30(trinta) dias, a Diretoria criará uma Comissão
eleitoral constituída de 03 (três) associados não ocupantes de cargos eletivos ou candidatos
- do pleito, com a finalidade de:
)
In
r)
:11)

e)

Elaborar as instruções gerais das eleições;
Elaborar os modelos das cédulas
Organizar as mesas receptoras e junta apuradora;
Controlar a votação;
Apurar os votos,
Afixar o resultado da eleição.

Art. 49 - Concluidos os trabalhos do pleito e entregues todos os documentos e materiais
utilizados, a Comissão Eleitoral será dissolvida automaticamente, sem maiores formalidades.

CAPITULO VI
Da Contabilidade
rt. SO - A contabilidade da Associação obedecerá às decisões legais e normativas vigentes e
,tanto
,
ela como os demais registros obrigatórios deverão ser mantidos em perfeita ordem e em
dia
Art. 51 - As contas, sempre que possível, serão apuradas segundo a natureza das operações e
serviços e o balanço será levantado a 30 (trinta) de janeiro de cada ano.
Parágrafo Único - Os resultados serão apurados segundo a natureza dos serviços
-Art. 52- A associação não distribui entre seus associados, conselheiros, diretores, empregados
on doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou liqüido, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercido de suas
atividades, e os aplica integralniente na consecução do seu objetivo social

CAPMULO VII
Dos Livros
Asso-dação terá os seguintes livros:
Ifyrd.dA, matne.ula de Associados ou fichas.
aia de reuniões diretoria;
fretiivoidelard',- das reuniões do Conselho Fiscal;
rde at tias Assembleias Geras.;
miei-pio de Paulo Afonso- Balda - CEP 48.603370
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Mala Lena Batista Banas de Frete
~ale ~Lanada
aLin:3de~ dos associados em assembléias;
tãto Caixe
gIattres Limos. fiscais, contábeis, etc, exigidos por lei e ou regimento interno.
Parágrafo I :nico: e facultada a doação de livros folhas soltas, fichas ou banco de dados de
computador. se for o caso.
Art. 54 - No livro de matricula os associados serão escritos por ordem cronológica de
admissão e nele deverá constar:
a) o nome, filiação idade, estado civil, nacionalidade, profissão, residência do associado e
documentos pessoais (RG,CPF e outros);
ti) a data de sua admissão e quando for o caso, de sua saída por exclusão ou eliminação e
cate.a_oria.

CAPITULO VIII
Da Dissolução

Art. 55- A associação será dissolvida, por vontade manifestada em Assembléia Geral
Extraordinária, expressamente convocada para o efeito, observando os artigos 17 e 18 deste
estatuto.
Art. 56 - Em caso de dissolução e liquidados os compromissos assumidos, a parte
remaneseente do patrimônio não poderá ser distribuidas entre os membros associados, sendo
doada a instituição congênere, legalmente constituída e sediada neste município, an
•atividade, paia ser aplicada nas mesmas finalidades da associação dissolvida.

rit

•

Parágrafo Único — Não havendo sociedade qualificada nos termos deste artigo, o
remanesetnte será destinado ao Fundo Social da Solidariedade,.

e:111
CAPITULO IX
9-10

Das Disposições Gerais
Art. 57 - E vedada a remuneração dos cargos de Diretoria, do Conselho Fiscal, bonificações
ou vantagens, mantedor ou membros filiados, Sob nenhuma forma ou pretexto.

1s1
/
•

Art. 58 - A _Associação não distribuirá dividendos de espécie alguma, nem qualquer parcela
de seu patrimônio, ou de suas rendas a titulo de lucro ou participação no seu resultado,
aplicado integralmente o "Supeávit" eventualmente verificando em seus exercidos
financeiros no sustento de duas obras e atividades e no desenvolvimento de suas
finalidades
sociais.
Art. 59 - Os mandatos da diretoria e do Conselho Fiscal perdurarão até a realização da
Assembléia Geral Extraordinária, correspondente ao sai término.

te
Sitio !Jarrinha- Município de Ponto Afonso- Bahia - CEP 48.603370

—

3 /4- ,.,

ie74P;PHW)"."62ár
. Paà""S' t

....,:lksio.de,,,,-ps,Wsguer i wo, e aatr

4t,50
rriii • Triti:ttti
jsr:Mt
r,,,,ISTI
-rh.:(
1,,kifilli
vtgitiLt
24À'..0"SH
Iki.4111
"..Ct,'1:."3
..-. ttnt!i).
e' --) -^- \e'
ic
2":"
.^ -Ifft41.i'

ámt-Isk474*.,run.,4,,,
‘--3,y44,,,u.
0,',".,w
,2wt-7.1,E..*<:-•

ere

Z1-..

. c-w' .€7- •-s.- ?-- • , a . _ .. • ,
,.±2.uie,qp
/1-4,,ei,..bbrriaria?Ni ,_.-quaéráféni•pme, n;ediiiité
.

, .

. -

,
d
eimMgbyrdiSpósto.
em Assembléia
no artigos 16; eJiberabrieSiorriadaS
deste estatuto.

. • -..t
•

1-.2.-i6C-494,5b4S7riirrild
-- serão
"3•I tt,/,..---•%.;:i•ni/ ii. ': • ^: : s

•1;;.t.:9

•
resolvidos pela'AiSernbleia Óeral,
ges,,bp.
ouvidas 'as 'entidades ou
de acordo com a lei; qtiandd as capacidades de•
tic,iedie`s geia tanto.
seus órgãos sociais
.1
4,»Xeill'../1
/1
.
••.-')./..'
41 ..r.... grak;:?, -•'.:r:',
•
•
•--.^.',':'.' .
4 2;. ;. vçig )ESt/e 2
.'
Estatudi/entrará em vigor na
.esseastItirlA ibás.:/y.••
data de seu registro no Cartório do Registro Civil
'•
'
, /brisó,i6tcle ,,Mlbo' 20d
. 6.

,..i
•

:ia
r',:i

• -él

:t4
• • ,*:

•1
' SI

•
1.: g" • :I
74'
1
. ‘g. 1114

4

F
:1)
•É

Sternda Stffb é'
friddie OAR -R-U:7- ri,4;•:
2 .s.,•.

=,
waitt;
,z1f,t td,

roigistro

"

.
ve.

.

,4aikirostr.
imig-q.c0101:
re•Jtf.

!..-Ou..5 •

VaIéli3i.Ferrant3z :ah
,Sub-Tá*rri

tuk

Ptencet
-Otio'' e-S 021 6e,:rite/61);6":té;
Preiteando sob n..0 9 444 "11n::::11
---------&.LRetiáirndo sob •n.
•aegistro das !poisar:pr.:rides:a • • •

reài;Áii%fijNtiãtà

C)-1—

.t

:155
-

tiver6ade->itiVQ/ .3 5 .`"-r) ;•••/ril'is
até; f

íroí•Iï•

ititidiárÁ =. P.a^

14- 1:5

e 4 4-ct, tal.

• Se -2.
•ofiámAliÉri •

st
/n-CAHRiti

da •

marta temi dadsta earrasrieFridas orcela Desiddacb-

..,,,..wa'SSittigiarCintio- Município de Paulo Atol

^.

r

Rabia CEP 48 603 97n

.;2.

,

•

ret:ra,i
-1:4!"t; 1.4.L%"::•

•

. •
Qt9 Ca. ,,ITIT.N1TARIAIXESITIO:BARRINFLA'rt,,41N
-5.2?-'-';'9'-w
-,!,.4!ig.-ii.,..;"if,"!?rp.,:~EiattstsearnwileR-'
•.
• •4.•;)„,k,k5"
•

igrORrkj?• i"

"Mkkied14.r.4-

• •'•i

...

•

.

•-

•

/

-

•..1

1/4-;Air iiuttrei

;I

X4,':

\14,444, 4.7 st) ty
"nen' '•

•

it21:ta:1(f!

iilt

••• .•

Çiiirz

./.0 I, 3:1A "„T!,
.

.

.-,..
•• .,,,,•:•.:,

•

-

T.S.I2,.!.,:rai, Sei.:+14:5 DA

si-r.,v

•rinr,:,;- L
- ig., Rry..,..,-1 1-2. -.:4716.C r- ar; .P.;;;7f. 11:715:11.%::,8

.
. .
.
.
1,00.5i::•::.: .30.2 .r.. - ir: :,...0,...12,..k; „...:. .F1.7f.J. 1
,:„/...TA2
$•:-

IS..

Árti:••• -

-

4t"• • -

0',..;, /.14:1;:y;•;•.;.

- ...

-.

-

...5.1:”
.!. . ,.
.. .

'á^ i;sá
t
. ';
.--:<.4 -•4
•0j1.,•;•;r•‘ ;r,.• .i-47•_..?";2,.:'. .•..y.:•
i:3: .sfv
i --• . ,k ,„ ..
iÁ wk,- ,-

/1 / I rú g

"1.-111~ '. -2M-ta rle.:12.
. I,

-

a

•

.... .
.........•..5: .4...,s;...:..,:t ::;...••.'. .-:.•;
0 : j4;.-,. .

•

3r:cr:1"..`:.., 1,7-1-ii:

••

-:

li ÇA. • -Çl.'-1:1 • ; I.

.

•........•...•ïc ...,i.,.-- ..

,./ .,,,,,
.......i.;.• .7).._./
..? (I11

.if •

. "r

II -:.k.ile\trÁf‘-'

V

..

.

.,

, i•

'IR
", •
"
• 4 .5 .

•

I

.

,

, c-11 •
„7,A.

'

, •

';:..:re,--o-

..,7.,a,..:...p.t1 2:11.,::-... :-- .• ..;. f'.5. ,..-4.;•-er- •
.- ..• ; •.,..t..:::......
„....)?P'' e;w..-7.,:g?..,,.,
, ,,S...og- f..:

itir ..,J,17...f... ET011 P.
. ',,,,,
..'S.,:•:.
'510":'" :

1

•

. ., . ,.

. ` . .7. 1.
1#

•

GOVIALUIS
DA e ...,-_.
3.1.11-111::::Eà
s Wedzeads,
t'lLH'd.44e-'......4..4 iPit
. .. .
.
.:;.:.:.
.
;i:„,.•.::;
••'.L;.4:;::.....-....
. •
. 4 .::.
•
i ..
mi GE
:. ..,,
L Ta-,;•..
- • .--.::- ..-: ..- .. i-... •
.4..1
.1k &fia(
...
.

•

ni:In

.

L 4C
.I

n ui

X1.:.r , .:.-

i

ü5

.
•W 7
•••••:"• •:•.•.• ..-- -.• ,...'. knf‘R
rr u ovaA Qt3 9.Õ

1 Ja,

1".....rd ..;(áái C411.2.

,

;

,

..

.,:",..:i..•k.T,-)
C . cC-a
tigr; Jn
i

:"

0

fri

o. 1.k
4.
• r,. irS4t:,
•:::.,-:'—
^- .- r, r i.
n k3 +. n.1z .:
c‘ •
4,0

ples&,..49
0,1-1(37Li. a. 10

1. .c.:1-52-1 J.:, Tf:.

3;.171'W

,;Vt;t:ZU),.;:t.

(•-

,
Sitio Ilarrinha Município de Paul.° Afonso- kettin - CEP '401.602..90 i

, .05r4\t
r4L...}".";

1,'”.4árr..‘ráj,..t:áts

„

•,-

.-,.

•

c,3‹.

itf:„

Il=1;1105

•~TAÇÃO Cum uNITÁRIA DO SITIO BARRIRIA

•ITA

Batuca

>da I.eny Balista Barros de Re
Oftdala Deskenato

•
ASSINATURA
;,
Eximiák. bik»ya.
11C4 :"7
.a"rn&--i.7-41-2)

"

4. ri

P. fl. MAG-EW
,W.T•2'ç DA 3 n vA
2;-..:NO523C DL TIV GELO

Luc(

ifoxi&

() .
.012 LJ

rsts„,.

lizd.:2:".?

;IY:j Pja:it SsEVIA.

en
jos çT. 1.TR L LE 'i.01.77•A
I.. SANTOS

(7.p.r.ÁN"
•

•

5t9I-1,
.-Tr•••....Tei... g. j- . .i:(;:.; 3, 113III:a.27:`0 7te.....jit.rh cni
aji....èt•ca:. crrot_or. ;)„,„00:

a
I.

rmíti.4.7 Ma."-ert ..1/

B.;LI.?;(: W, SCTS.Z.i..

P.i...Z-_,

st

(VIJ(CoLn

, •

LTO.41,1170 J.,- ii I:.; .,11Y.T.....
ji..:i ir T.L. lin

iC

• yipiiiirn o yée., 01,9tC,c-A

1. 64272. --e

•

i'..4 G c .

)110

Sitio Soninho- Iblunkfrelo cio Nulo Aferoo- !-.—CEP 48.607-91.11

