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Pnrrntrunl MaNICIpAL oo SÃo GenntrL Do OESTE
EsrADo DE MATo GRosso oo Sut

MENSAGf,NI Ao PRoJETo DE LEI N. OI5/2022

Senhor Presidente.

Senhoras Vereadoras,

Senhores Vereadores

oprojetodeLeinoot,2o22r,*',"rT'ffi ::;""iã#ilff ffi .o""":l'Àlffi ,X""':1T[::fi1:
Social e Cultural Ebenézer.

O Projeto de Lei ora apresentado a essa Casa Legislativa, visa a

doação de um imóvel urbano de sua propriedade'a Associação supramencionada, que irá oportunizar

a construção da sua sede própria.

A Associação informa em seu pedido, tratar-se de uma associação

civil de iniciativa privada sem fins lucrativos como especificado em seu Estatuto e mantida com a

colaboração dos pais e da lgreja ADE.

O trabalho oferecido pela Associação é desenvolvido em período

integral, o que facilita às mães e pais disporem de maior tempo para o desenvolvimento de suas

atividades, gerando assim maiores rendas para o sustento de sua família.

Dessa forma, sendo de interesse do Poder Público o atendimento ao

pedido, contamos com Vossa Excelência e Nobres Pares para a aprovação do Projeto de Lei em

epígrafe, reiterando nesta oportunidade, nossa elevada estimâ e distinta consideraçâo.
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São Gabriel do Oeste - MS. 20 de maio de 2022.

Excelentíssimo Seúor
VEREADOR FERNANDO NAPP ROCHA

Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste
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PREFEITURA MuNICIPAL oe SÃo G,ssntrL oo Ocsre
Esrtoo oe Mtro Gnosso oo Sut

PRorEro DE LEI N'015/2022

»lsPÕr soBRE .t »olçÃo DE LorE
DE TERRENO URBANO À
ÀssocllÇÃo DE ^qssrstÊxcr'l
socIAL E cuLTURAL BsrxÉzpn E uÁ
ourRAs PRovr»Êxctls.

ART. l. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal, a doar à Associação de

Assistência social e cultural Ebenézer, o lote de terreno urbano determinado sob o no 01 da

quadra no 33-A do Loteamento Jardim Gramado, com área total de 650'88m2 de propriedade

üo *Ài"ipio, objeto da matrícula n' 18.632 do Serviço Registral Imobitiário da Comarca de

São Gabriel do Oeste.

ART.2' No imóvel descrito no artigo anterior, será edificada a Sede da Associação de

Assistência Social e Cultural Ebenézer.

Anr.3' O Município de São Cabriel do Oeste outorgará na época opoÍuna' a

escrilura definitiva dos imóveis ora oferecidos em doação'

ART.4.0encargodequetrataoartigo2oserápermanenteeresolutivo,revertendo
automaticamente o imóvel ao iratrimônio do Município de São Gabriel do Oeste, sem ônus

nrruo-...o.noprÍvode02(dois)anosindependentementedequalquernotificação
iuài"iut ou .*ttu.iudicial ou ainda, indenização por benfeitorias realizadas' se:

I - não for cumprida, dentro do prazo' a finalidade da doação;

II - cessarem as razões que juslificaram a doação; ou

III - ao imóvel, no todà ou em parte' vier a ser dada aplicação diversa da

prevista.

parágrafo único - É vedada ao beneficiririo a possibilidade de alienar ou locar o imóvel

recebido em doação, exceto com expressa autorização legislativa'

ART.5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em

contriírio.

São Gabriel do - MS, 20 de maio de 2022.
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Oficio n" 001/2022

Senhor Prefeito,

Certo de vossa comPreensão e ajuda' desde

':95 Loltaaaa

São Gabriel do Oeste,25 de janeiro de 2022 '

os deferimento

Rosmar Batista ves

ASSocrAÇÀ-oPll::rSLE"Y,;II;ffiif,:tY|JYffi ,'"*#Í,7
cNPt:26.61s.47s/0001'j0 - Av Et

I

A ASSOCTAÇÃO DE ASSISTENCLÁ\ SOCIAL E CULTURAL EBENEZER'

oessoa iurídica inscnta no cNiiz"oíislüõoú'-'to' à""rtuda de utilidade pública municipal'

"onforme 
Lei N'l.1391201s a" ia àe aUt'f ãe 2019' vem-mü resDeitosamente à presença de

vossa Excerência, soricitar a ar;"ildd;;-d.'doáçao de uma área para consrruçào da sede da

Casa de APoio à Màe Trabalhadora'

Pois oelo fato d. ."r,o' otu ii'iiiiiçao sem. fins lutt"i":t- : 
sern giro de caixa e nem apoto

finanieiros de instiruiçôes púuiit"t "i 
p"*ats' oferecemos um serviço de supoÍe e aporo paÍa

aquelas mães que nao'"' ona]111;;:il;il;;:;oiiat" a" "g" integrais nas creches do

município; enquanlo u rn"'lnttuúJt'' para ajudar- no orÇamento de suas famílias'

suu"Íno,t,..ffii.i"'ã-Ãuniciplotem.t.aualhadopartentaratenderaessa
demanda, mas a todo dia a cidaJe t*"" t thtgto 

"o'os 
moradores Com isso e essa ajuda dessa

área, poderemos.on*' no#i"'"i;;;;ü;'- atender nossas crianças' podendo assim

economizar alugu"f 
" 

in"""tà'oià-ui'"* ut""Ai'""to Assim tambem estaremos ajudando

nosso município, *.na"nao "i.ã"J"il-àu "r"r""n " 
e sendo parceiros da administração para o

"r"t.iÃ.nto 
ôotn qualidade de nossa cidade'

Para questâo de esclareomento' a Casa é mantte:"I-t:l19oooões dos pais e ajuda da lgreja

ADE, nunca foi e nunca sera o objetivo rucros, mas sim ajudar ouem precisa. euejá ganham

salários baixos e nao ,". .orn"o]"igaÍ ã.*f* ó*i"ulares, desta forma pais colaborarn com a

.*ri""ça" O.a Casa, e nós cúdamos de seus filhos-

dente

r.::rtr3>.§.i lO,z

CPF: 583.:27.871-20

E5J
I

Ao Excelentissimo Senhor:

Jeferson Luiz Tomazoni
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São Gúriel do Oesre (MS) t7 de maio de 2022

1.0 - INTERESSADA-SOLICMAIITE

o Município de São Gabriel do Oeste

o Mato Grosso do Sul.

z.o-pnopnrorÁnro
. Município de São Gabriel do Oeste

3.G OBIETOS DA AVALIACÃO
o Avaliação pura e simples.

3.1- TIPOS DE BENS

o Imóveis urbanoVsemi urbano chácara sem benfeitorias.

3.2 DESCRICÕES SUNIrIRIAS DO BEM
o Imóveis urbanos rocarizados no L.TEAMENT, JARDM GRAMAD., nesta cidede.

33- OCT'PACÔES DO IMÓVEL
o _Sem benfeitorias.

3.4 - DE OCUPACÃo:
o Imóvel totalmente desocupado

4.0 s
o LPA- Levantamento patrimonial.

5.G OBJETMS DA AVALTAÇÃopanrcrn rÉcmco
Determ inação dos valores:
De mercado
De liquidagão imediata............................
De liquidação forçada. R$

FA

a

a

a

.R$

..R$
68.000,00
65.000,00
60.000,00

1. LOTEN"0I eUADRAN"33 _qA..- Com tueatotal de 650,ggm2 ( seiscentos
e cinquenta metros e oitenta e oito centímetros quadrados) locarizado no lado ímpar
da Rua Asa Branca, esquina com a Rua pelicanos do Loteamento « JARDM
GRAMADO ,,, situado na zona urbana desta cidade e Comarca de São Gabriel do

Cárt
#41

Caú

6.0 -

-16

0



7.o-IDENTIFICACÃO E CARACTERIZACÃO DO BEM AVALIADO:

Período de vistoria 16 de maio de 2022, esta @ÍÍt/.oÍ
efetuou a inspeção alravés de visita "in loco", para
identificação dos elementos fisicos que servem çxra
forrnar uma ideia sobre o valor do imóvel.

E.O- DIAGNOSTICO DO MERC4DO.

. O avaliador classifica o imóvel á:

o Liquidez: LIQUIDEZ BAD(A;
. Desempeúo do mercado: NORMAL/BAIXO;
o Número de ofertas: I{ÉDIOIBID(O;
o Absorção pelo mercado: DEMORÂDO;
o Público alvo para absorção do bem: REDUZIDO.
o Facilitadores para negociação do bern: condicionado a prazo de pagamelto sem

correçõcs.

Método comoarativo direto de dadoe de mercado
Método involutivo
Método evolutivo
Método da renda
Método comparativo direto de custo
Método da qualificação de custo
Método comparativo direto de reposição de equipamentos
Sem metodologia definida em norma

9.0-INDICACÃO DO($ ]\dTODO(S E PROCEDIMENTO($ UTILTZADO(S)

a

a

Assim, em virtude da impossibilidade da obtengão de
consistente de elementos ofertados ou transacionados no mercado imobiliário local,
permith a determinação do valor de mercado.

a

Fls.

Oeste,(MS) com as seguintes confrontaçõ€s: AO NORTE : em 12,00 metÍos com a

Rua Asa Branca ; AO SUL: em 13,48 metos com A Avenida dos Patos; AO LESTE:

em 57,32 metos a Rua Pelicanos; AO OESTE: em 51,16 metros com o lote o o 2

conforme matricula devidamente registrada no Servigo Registral lmobilirário no

18.632 aos 09.09.2019 Avaliado em R$ 6,8.000,00 ( se$enta e oito mil reais);

IO PESOTIISAS DE VALORES DE TRATA]VIf,NTO DOS DADOS:

. Período de pesquisa de 0l.01.2021 a31.03.2022.

II GRAUS DE FT,]IYDAMENTACÃO E PRECISÃO

Diagnóstico de mercado.
O método utilizado para a prssente avaliaÉo baseia-se na comparagão de

dados de mercado. Situado em um local dotado de regular para boa infi-aesfuhra.

Entretanto, constatou-se uma grande quantidade de ofertas e com poucas
transações de imóveis com características semelhantes ao avaliado.

}JÊ



Ressalta-s€ que este tipo de procedimento, embora tecnicamente corretoseja o mais aconselhável de ser adotado nestas'circr:nrtan"i.". -

No desenvolvimento da avaliagão, o corretoÍ levantoq at_avés depesquisa_de mercado, uma pequena amosta do mercado, 
"o,, 

irro.."ço"s ,"JJrluãa^-à"J"cidade. Formada por elementôs comparáveis,.ou- sej", qr";pr"*ro. simi.lari,t"de quanto àscamcterísticas a fm de aferb o valor de mercado do foóret aàiaao.

12 REST]LTADOS DA AVALIACÃO E DATA DE REFERENCIA:

Fls.

o Valor da Avaliação:

r R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

coNcLUSÃO

cabe ressaltar que, o valor da presente avariação reflete a rearidade atual do mercado de
imóveis uóanos.

Neste valor' estão inclusas varorizagões acumüadas ao longo do lapso temporal docorrido.
ENCERRÀMENTO

Nada mais havendo a acr.sc€ntar e c€rto de cumprido o senhoç drí-se por concluído o
pÍesente r,oldo de avâlircão. contendo 03 fothas numeradas e rubricadas, que vão por mim

Gabriel do Oeste - MS, 18 de maio de 2022.

C Carli
Imóveis
1769

devidamente assinadas.



CERilDÃO
NAURELINA COLiIAN SATORRE, Registradora lmobiliária dêsta Comarca
São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
áribuições legais, etc...

ESTAT'O DE TAÍO GROSSO OO SUL
co ARc oE sÃo GABRIEL Do oesrE

SERVTCO REGISTR/ÀL ITIIOBIUÁRK'' a,<A-a*. &-

Fr':

LÍVRO I\l. 2 - RÉGISTRO GEFTÂL

CERTIFiCA que a Presente certidáo, lavrada em inteiro teor, foi extraída

em forma reprográfica, nos termos do § 1' , do Art. 19, da Lei 6.015173. É o que
feito. O rebrido é verdade e dá

CONÍINUA t\P vERSO

RU BAHIÀ ',r259 - CENÍRO - SÃO GAaREL DO OESTE _ MS _ FONe (t7) §Étr2o7

I

-14632-

r[óvELi-orE 01 oa AUADFT 33-Â, corn a áíêã total de 65o,88m2 (s.Écênbs e cinquenta
rÍretros e oitenta e oío centÍmê{Íos quadradc), localizado no lado lmpaí da Rua Á§a

ncar. eaqur na @m a Rua Pelicanos. do bEaÍrEnto denominado'JAROlm GRÂIAIrO", 6ituado
zona uÍDana desta cidade e com ça dG sã0 Gabriel do Be, Estado crê Mato Gr§o do Sul'

c s€gsintes m€didas e canírontáçÕes: Ao Noate, Gm 12.OO mclroa, @m a Rua Asa Branca; ao
ul, ern 13,.1E meüG. com a Âvenidt dos Patos; a Lê8tê, cíÍr 57,32 met B. coan a Rua Pêl.(ranos; e,
O€sb. em 5't,16 metrEs, com o lote 02. Tudo coníorÍr|e Pl.nta e meínodâis d€scritivos êlaborado§
la Silva - CRÉA 62551-MS, apíovado6 em O2.o9. 2019, p.la

1320í90069723
GABRIEL I'O OESTE, U.s, inscÍita no CNPJ-MF n

15-3@.54a/OOO1-S4. eli.ffiá n. Avênida Gêtllio v.rg.3, n 600' côntro.
cirade.

M-5.42.í. fctra í, livro n. 2 (Regbbo GêÍaI), de 05.03.1997, deste sRr.
aa.4aí -lgeÍtto - a.tilJo '16 da Lei

Ém o3.Gr-2o19.
Estaduâl 3OO3 07.06 2OO5 - PÍobcolo n

coÍrfeÍi,o9.o9
ê

ti:!:i
t,,
ii,

it ,.1\

hoh.eDtoa-:
F.aj.cc ].Ot.:F..&, tot. . :
s.1o.. ..... ':
FUDÀdq, 6t..:
E\lndElrg€ 4t. :
rss 39...,..:
l[otâ].......:
Êsjêêc 5$, :

29*2
r2
L,r1
r0
40

R9
R§
R§
Rg
R§
Rg
R§
RS

no siE üvw.tjmsius.bt''
, oo ceÍtidllo êxoedita às 08:03:26 horas do dia 05fr5f2o22.
,99 s"b aat-rsirs3oo-lcB "confirmar a autBntl,ck adc d€sê seb

lí: 
*.:m..."m iltllilIilililIlililflilililt ilil1

tem a certificar de conformidade com o
fé. Sáo Gabriel do Oeste,

rr___l

...1 
"''.: -:-:.':...]:-...

-:,|',.''.': s!

.t.i.!
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ASSOCÂçÃ1 DE ASSTSTÊNI'A socIAL CULTURAL EBENÉzER. 

", 

, ': '

cNpJ: 26.678.475/0007-30 ' AWNTDA TU\UtU,923- BATRRO lAÍiütl4 ÉfiffrfÁ'di :

-iELgF0NES: ii?i-99933-2723'(67iee849-25',e, aí?:79'$n'cac sÃ'o c'l'-..I'.t*-s{.Yf
:.:cf '!e i;,:1 !
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ATA DA A§SEMBLEIA GERAL DA ASSEBENÉZER

AOS DEZA{OVE DIAS-DO TvíÊS OT DENMBRO DO ANO DE 2O2I' ÁS IS:OO HRS NA

SEDE DA AssocIAÇAo D;;É§íTh'ICIA soclÂL cwflrRAL EBEIIEZER T\4 sÃo

GABRIEL Do oESrE -úí 
-:-õiúbÁ 

NA AvENIDA nm.rIIJ N" e23 JARDM

GRAL,TADO, NESTA Có-EOC,- NIíTAI,OU-S-E- 
^ 
A ASSEMBLEIA GERAL DA

iisrcãõÀo esssBEN6e PARA Eltrçlg^. DA NovA DIREToRIA DA

iNínüÕíõ, sos e oneçÃo óÀ oryg IBE-:DEN"rE QLIEZIA-DE 
-oLIYEEA

ArvES; A eUAr e rrcsú-ü{ióIóu a asSm,olere AGRÂDECET{DO A ToDoS OS

MEMBROS DA DIRETORIÃPXSSSTTES, AGRADECENDO O TRABAII{O DE TODOS

PELO BiENro QlrE SE eNffiÃ cor\'iENTANDO AS DIFICTjLDADES PASSADAS E

coNQlrisrAs er,caNseoas ún ro»os; DAPARCERIA E DEDICÀÇÃO DETODOS

os Eirvot.vmos. euE coM DIFIcuI-ADE MAs QUE A cADAÁr.io-o-Tl!1ALHo
aó 

-úú 
CRESCEIiDO, E QitE CONTTNUAMOS A LUTA PARA CoNSEG{JIR O

TRRE}{O PARA COSNTRUÇãO DE NOSSA SEDE, FALANDO TAMBEM SOBRE A
NECESSIDADE DE NOVA ELEIÇÃO DA DIRETORIÁ, COMO REGE O ESTATUTO DA

MESMA EM SEG{JIDA DEU INiCtO AO PROCESSO DE ELEIÇAO DA NOVA

DIRETCRIÀ COM 2ê DOIS TERÇOS DOS MEMBROS PRESENTES, FOI INICTADo A
VOTAÇAO, NA FORMA DE ACLAMÀÇÃO, EI,EITA POR I'NANIMIDADE DA MAIORIA
DOS pRESENTES A NOVA DIRETOXT.{ APOS A ELEIÇÃO A PRESDEI'IE çUÉZa »e
OLIVEIRA AIVES AGRADECEU PELO TEMPO A FRENTE DA ASSEBENEã& E JA
IMPOSSOU OS NOVOS MENBROS DA DIRETORIA E OS INCIIBIU DE SUAS NOVAS
ATRIBÚIÇÕES PERÁNTE A INSTITI.NÇÃO DE ACORDO COM O ESTATUTO, FICANDO
ASSIM COMPOSTÂ Â NOVA DIRETORIA BIEMO 2O2IDO23.
DIRETORL& Presidente: Rosmar Batista Alves' brasíeiro, casado, servidor ptúlico, com

domiciiio em São Gabriel do Oeste -ÀÁS, a Avenida Túuill, 935, portadora do RG súm€ro
788473 SSPÀ/ÍS, CPF: 583.227 .871-20; VrcePresidclrê: Quá,i, de Oliveira Alves, Brasleira
casada , oon endereço a Rua Piúassilgo, 327, cidaÀe São Gabriel do Oeste - MS, portadora do
RG 2153280 SSP - MS , e CPF sob o núloero 046-984.421-33; Primeiro Semetí{io: &lisana
Jesus 3e Oliseirâ Alves, brasileira , casada, Frmcionária pública, com endaeço a Aveoida
Tuiüiú , 935, cidade São Gabriel do Oeste- MS; portador do RG número ll92l95 SSPÀ{S e

CPF scb o nrhero 943.732.561-87; Seguado Secretário Edinei Lina §iitvêirâ , brasileAo,
casado, servidor público, coo eodereço a Rua Santa Catarina n" 2628, cidade São Gabriel do

Oeste - MS portador do RG número 1330056 SSPÀ,ÍS e CPF sob o nrimero 0O1.432.921-29;

Primeiro Tesoureiro : Jhonatan Sârtos OliYeifa , brasiieiro, casado, coo endereço a Avenida

Túuiú, 935, cidade São Gabriel do Oeste - lúS , portador do RG núrnero 001?02719 SSPÂvIS e

CPF sob o núoero 021.195.66148; ScerÀd, Tesoureire: Juslei Àoaral Paiâo, brasileira,
casaéa, éo lar, c.otu a Rua Maria Severo ,2015, Primo Máfissoni, cÍdede S,!o GâUrieI
do oesi:e- MS, portador do RG núrrero 001512214 SSPi]\IÍS e CI1F sob o núBçro O2O,9o3.6e1-

59. CONSELTIO FISCAL
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DA

Presidente: Rosmar Batista Afues

CPF:583.u7.871:20

Vice Presidente : Quézia de Oliveira Alves

PF:045.984.4ZL-33C

Secreta rio: Elisana Jesus de

CPF:943.732.56!'87
i vice Secretario: Edinei !-:na Siiveira

I cpr, oor.432-921.-29

aalkmú

Dlgitllt

trí .tn Jut É? !rê CÔd'l

Ritdo

ê-Têsoureiro: Jhonatan

CPF:021.195.661-08
úce Tesoureiro: Juslei amaral Paião

CPF:020 .903,691-59
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ESTADO DE MATO GROSSO DO S
eCI[sriAR.CA DE SAO GABR.i=L DO OE

't" sERv!ÇG REG
)

ISTRA!: IMOBILIÁRIO
TÍTU,.CIS E EGCTJMENTES E PESSOAS

J[JRíDICAS
:\:.i !.ô:i.â a.:!':.â:r q.i.:iâ ,icvêni! Côiman Satone

Cicial Substituto

-l a;:. 1: o: ei: .'e:a:::';c .ieve, que ievendo neste Cííc:o o Livro A (Registro
:e Pesscas iurícrcas). ;eitiicuei constai a iegistro da ASSOCIAÇÃO DE
.:.§Sl§TEhiCiA SOCiê,.i CU-TURÂi- EBEI'{ÉZER, ccnstituícia em 27 11012016,

i:sciita no CNF.i sob n" 26.6Í8.475i0001-30, com sede iocalizada à Avenida
:::ii.,::ú. 923. Bairrc ;arcii:: G:anac:. nc fuiunlcípio ce São Gabriel do OesteMS.,
l:i: 7'349C-C!J. regis:raic sc,^,' :! 213 - .rvrc A - PESSOAS JURIDICAS,

='etuao: er' ?7 =e:c,êir:;:! )e zaiê scm suas iespectitras averbações: Av.1-
2'.3 e;: i2ii7i2i'7: A'.;.2-2'.3 e:, X4!A7!2Ci9: Av.3-2i3 em 1110212O21:'

4. - PES

nrâa Sât^arâ

JU
.<,!;§:vtJ{i<

c que verifiquei ccnstai' e:n iêiação ac que ine foi solicitado. O referido é
.'=iiacê e ccu íé. Sác 3ac;ie, cc Ceste, Estacc de Matc Grosso do Sul, aos
,.::e qcrs diãs cc i:-ês cê 3ezeii-:3io do anc ie ccis ;nii e vinte um(2211212A21).
I., = ?1' ,Registradc;a. ;ue a Cigitei, ccnfei:. s:ibscrevi, dou fé e assino.

3e : -: .-.i.' :i3a1l-::-- .:=.

Registradcra

JtrK! IUP,Ç

I
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ESTATUTO SOGAL

ASSOCAÇÃO DE ASSISTÊNGA SOOAL CULTURAL EBENÚER

.ÊljÀ'l

ai§, S'.:í5iii§

AssociaÇác oe Àssistência Soc;a: Ê Cuitui-al Ebenêzer
pon uma oida mplton!

Rua Dos Canários, 1163 Bairro Jardim Gramado

79.490-OOO - 5ão Gabriel do Oeste - MS

i
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CAPÍTULO I

DA DENoMrNaao'. se'r t "*rTâ""ff Sociai e cult';:"

ArL 1' 'c iisiBlNzrR - Associação o" '1tt]

Ebênézeí, com sede nt n'uJJi ctnJ'lo' n' 1163' Bairro Jardim Gramado' cc'''-

tundação nesta data tzlnaiiotil"i'*' ts'otitçeo civil de iniciativa priva:a'

sem fins lucrativos "' *t"Uí't"s' apa*idária' de duração por ter::"

i ndetermi n ado. com posta I u'" u' associ a dos' t": 
-ljÍff:: "tl "TltÍ;'11' 

1
tJ;;;cia partidária ou categoria social' nacr

reder-se-á pelo presente;;';;' Jo"d"t"ndo ao Ccdigo Civii e normas :e

diieito que lhe são aplicáveis' 
ios, di:'eitos e obrigaç1:-= v

""-"-J"rt9ttto único' Não há' entre os assocra(

recíprocas-

Ar.. 2. A Associação terá como foro juridico a comarca de Sãc Gabrie: ;:

TTÍULO I

DÂ ASso(]AçÃo Ê SEUS FINS

Oeste, Eíado Mato Grosso do Sul'

ciação coincidirá com o ano civil'

Parágrafo
Art.3'A

único. O ano fiscal da asso

área de atuação da Assoct ação será o MunicíPio de Sã

do Oeste e a sua slg Ia será ASSÉBENÉZER.

ArL 40 A Assoctação tem como objetivos:

L Promover a assistência social e beneficente;

IL Criação e manutenção de:

O Gô:,',3:

.jr+*4F*
trúf;FÉ
::Í:lt

^J-/>
t/ ';

i:'é
:? a":sê

,-,.,^

a) OrÍanatos

b) Escolas;

úê trl

i) Assistênciaiurídica; ,,/

,(1 ,*,
r

c) Casa de aPoio à criança;

d) Apoio e encaminhamento de adolescentes e jovens;

e) Centros de recuperação Ce depencientes qriímlcos e alcoolisri'c:

fl Asilos e programas sociais para terceira idade;

g) Ambuiatórios' laboratórios e planos Ce assistência à saúde; -i , -.'"_.!

ii:

Femando NaFP Roche
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]\À,JREt}\t^CÍ$I,§.
§qroiflÉ
c;i9óL

j) Centros de Lazet e Recreação;

k) Central de CaPtação de Emoregos;

i) Assistência aos portadores de Deficiência Íisica

m) Unidacies e Centros de Captação cie Recursos:

n) Emissoras de rádio e televisáo;

o) Filiais e extensões.

K*át srlcffi.
3ittr SLôds:P

1?5'
da Cs§ê

i

Fls. o

PaÉgrafo único- A criação e estabelecimento das regras de

funcionamentodosserviçosdescritosdesteartigo,serão

determinados em !'egimento interno cja ASSEBENÉZER" aprovado

pela Diretoria Executiva'

CAPfN'LOE

DOS ASSOCIADOS. ADMISSÃO, DEMISSÃO E EXCLUSÃO

-,.:L 5" A Associação terá dois tipos de associadot sendo eles:

- - cs Associados Fundadores;

-- - os Associados Inciicados'

'iÍ.6.osAssociadosFundadoressãoaquelesqueConstamnaatade
tuniz. ,:áo e os Associados Indicados sâo aqueles que forem admitidos por

inC:::-ão de um Associado Fundador, desde que preenchidos os requisitos

fix: : :: neste Estatuto-

,i-/1.7" Para ser admitido com um Associado Indicado' deve preencher os

seg -.::as requisitos:

- - ter a indicação de um Associado FundadoÇ

I - ser residente no Município de São Gabriel do Oeste' mediante

cc:::cvação escrita;

: - ter mais de 18 anos de idade;

-','-concordarcomasdisposiçõesestatutáriatassinandoafichade
cac.as:ramentc e desejo de ccntribuir pera a consecução dos objetivos da

.-.:.,. j^

.irt. 8. É permitido a demissão cjo Associado, desde que manifusrado o

pe:':oporescrito,diretamenteàPresidênciadaDiretoriaExecutiva'

I
I
i

,wúJ"\

Femando
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ArL 9' A exclusão do Associado dar-se-á' automaticamênte' por mo-3

física ou incapacidade civil não suprida' e ainda pelo fato de deixar de residir r.:

MunicíPio de São Gabriel do Oeste'

§l.AexclusãotambémseráaplicadapelaDiretoriaExecutiva'-.
Associado que infringir Ou"tO'"' disposição legal ou estatutária' depois de t::

sido notificado por escrito e apresentar defesa no prazo de 10 dias ::

recebimento, se desejar'

§ 2" o infrator poderá recorrer à Assembieia Gerai 
.rxtraordinária, cjent::

do prazo de 15 (quinze) dias' contados da data do recebimento da notificaÇã:

da decisão da Direto na.
até a realização da Assembleia'

§ 3' O recurso terá efeito suspensrvo

§ 4' A exclusão considerar-se-á definitiva se o Associado não ti;-=;

recorrido da penalidade no prazo previsto no § 2" deste artigo'

sãüi: .Í,íÉ§; iirí , :-,eiL;s.#\
!

t
a*)ã);-CAPÍTULOE jP-/<-,

./DOS DIRETÍOS, DtrEREs E

I) gozar de todas as vantagens e benefícios que a Aslbtia
,:ú. '

çao nL=.

4* r0.o.*Art 10 - São direitos dos Associados:

proporcionaÇ

tr) estar cadastrado na Associação;

IIÍ) votar e servotado para quaiquer carSo ele-ti1o da Assoctaçao;

M participar das Assembleias Gerait Ordinárias ou Êxtraordinárias' c:r'

direito a voz e voto sobre os as$ntos que nelas se tratarem;

V) apresentar moç6es, propostas e reMndicaçôes a qualquer dos órgã:s

da Associação;

VD ter acesso aos livros e documentos da Associação' na época :-a

prstação de contãs;

VII) solicitar, a qualquêr tempo' esclarecimentc e informações sobre =s

atiüdades da Associação, D'rooondo medidas que julgar de interesse para c :e j

aperfeiçoamento e desenvolvi mento;

VItr) solicitar, desde que haja 1/5 de associados subscritores' a ccnvoce;â:

de Assembleia Gerai e deia pa:'tÍclpar' nos termos e condições previstas :r -'r:=

Estatuto;

D0 solicitar sua exclusão da Associação quando lhe convter'

Art- 11 São deveres dos Associados:
W'

F€rnando NaPP- ?::-ã
olPlús s'.-='-
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l' ::servar as ciisposições legais e estatutárias' bem como as deliberações

reguia:.:,ente tomadas pela Assembleia Geral e aimpridas pela Diretoria

Execu:l , :;
I :espeitar os compi-omissos assumidos PaÍa coIT! a Associação;

j:,:nanter-seemdiacomassuascontribuições,eventualmentefixadasem

Asser: . 
=ia 

Gerai; e

-.-. colaborar corn sua carticipação ativa e por todos os meios ao seu

aican:e, .larã o born nome e o progresso da Associação e cja comunidade em

gerai.

é:::. 12 os Associados não responderão, solidária ou subsidiariamente,

pelas : : ;igações contraídas pela Associação'

CÂPÍTULOry

DOS óRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO

,:.:":. 13 São órgãos da Associação:

- leliberativo: .Assembleia Geral;

- ixecutivo: Diretoria Executiva;

-I; Consultivo: Conselho Fiscal.

Seção I
Da Assembleia Geral

;,i:.14A Assembleia Geral é o órgão soberano deliberativo da Associação,

e se ::mpôe de todos os sssociados no pleno gozo de seus direitos, tendo

facu.':=:o o direito de resolver, de acordo com os dispositivos legais, os

assl..-.:ls reiativos às atividades e fins da entidade.

-:.Í. 15 Compete privativamente à Assembleia Geral:

-' eleger os adminiíradores;
:l destituir os ad ministradores;
:-, aprovar as contas;

-', ) alterar o estatuto;
.' resolver sobre a instituição e fixaçãc da contribuição dos

^--^ -'-À^-
3 1'. Para as cieiiberações a que se referem os incisos II e IV é exigido o

vc:: :cncorcie de ciois terços cios presentes à assembleia especialmente

cor', ::ada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação,

ser: a maioria absoluta dcs associados, cu com menos de uÍn t€rço nas

co::. ::ações seguintes. Nos demais casos, a votação exigida será da maioria
si;-.-.:. 

=s, 
desde que presentes no mínimo a metade dos asso€iâdos, em primeira

ce:,,.::ação ou, em segunda convocaçâo, da maioria dos presentes.

Fls. \\
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§ 2'A segunda convocação' ocorrerá sempre na mesma data e local' rr'e:a

r'or" a"poi, dã primeira ll?!rtltli;",r-se-á, ordinariamente, uma vez por a:-l

,",.^fi:á"^::"T:::T'"J':[ jihlli:i]E:""18:::'::;
prestação o": to-ntll:,i^uri,ã, 

., .orordinariamente' 
semPre que assu::-

Executiva e do Conselno ' .dos.

ilt"-."" *a a deliberação da maioria dos assocta

ArL 17 A Assembleia Gerai EÉraordiná ria realizar-se-á quando convocac

I - pelo PÍesidente;

Il- Pela Diretorta;

IIl - Pelo Conselho Fiscal;

instalação da lsreruÍãa cN- por U5 (um 9u into) dos associados'

Parágrafo único' O quórum Para a

o de, no mínimo, metade

.--..tç COJÉ
- ;!3tL

1

Extraordinária sera' em primeira convocaçã

am cadastrados' e com qualquer número, em segu::a

associados que este1

esma data e local' meia hora dePots'

convocação, Para a m

AíL 1E ComPete à Assembleia Geral Extrao rdinária:

ao5 comPromissos a 9Ê:3:'

confirmar a adesão da Associação
nvênios ou Parcerias a

assumidos Para fins de celebrar contÍatos' coI

oneroso;
[- ápiêciaí em grau de recurso' Pedido ant'rlatorio de exclusão ap\':z:a

p"r. Ji,*o,i. r,*Y: I *"],ru,,".:n T:1T: #::1"o,"*. . ='
fi- deliberar sobre E

oisposto no arl 610" tuoln;;'r"il 
aa oiretoria Executiva ou do conselh":'t.::l

,""0y-#,T'l1X1l 
t"iX"';;;;;""-;;'" 

concorde- de 2/3 (dois terços' : 3'

'***;';r:yrglj]:il::::*x,"1;;t"Ji"':':;:'jjl?;;'"1
maioria absoluta dos asso

nas convocaçóegseguintes; mergencial da Associaqãc

V- decidir sobre outÍos assuntos de interes§e tl]rl*.*,'r"o,tr. ; .*
ArL 19 o pro."rro*dl .prr.çao de responsabilidades, 

relativo e :rt

nrembro ou vários t""Olàt' ou oi'*o'it Executiva ou do Conselho ir;cal'

ffiT,"",:"T:"il",T 
j,,::JÍ.*;i:-r,"ffi 

;r 
jçkr;

;;'ü';-;;'*o*.:'yll'ol::: :::il;:,'o!"a* cabíveis

Diretoria Executiva da Associaçau' ***o;^§#i:*i

UüN
{/
L
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P::Sgrafo único. Ocoi'rendc ciestituição que pcssa comprometêr a

reoula:,:lacie administrati'./a e financeira da Associação' a Assembleia poderá

desigia. ...: ma comissão provisói'ia. de no mínimc C3 {três) membroq até a

eleiçã:epossedosnovosdiretoi.ese/ouconseiheii.os,dentrodosprazos
iixaits :-.s presente Estatuto.

À,':.20AAssembleiaserá,normalmente,convocadapelaPresidênciada
Diretcr:a ixecutiva que a dirigirá. Em caso de motivos gravês ou urgêntes'

pc(jÊ:á,3ertarnbémconvocacapormaioriaSifi]plesdosmembrcsdaDiretoria
ou pcr -./5 (um quintoi dos associadcs, em pleno gozc Ccs diieitos sociais'

,--=. 2A Quandc a Assembleia Gerai não tiver s;do convocada pela

Pi'esieê:::ia da Diretoria Executiva, e não comparecer nenhum membro da

Diret::,:, a mesa será ccnstituída pcr- c3 (três) associaccs, escclhidos na ocasião

§ela ,.,ss:mbleia.

::-:i.22 A Assembieia Gerai será convocada com antecedência mínima de

15 (c* '.ze) dias, mediante ampia divulgação em toda a área de abrangência da

Assc::ação, com peio menos uma publicação ern jornal de circulação local'

seni:, afixadas cópias do Ecjital e/ou avisos nos iugares públicos mais

Íreque:.:ados da área.

:...::- ?3 Rs discussões e cieliberações da Assernble:a Gerai deverão c

em a:?.. aprovada e assinada pelo órgão diretor.

CAP'TULO V
DA DIRETORIA EGCUTIVA

:.:;.24 Órgão executivo da fusociação, a Diretori

Fls. J

crttrtlN§É$rrdo $l{rflEJlU.

aÊ OÉsê

i v.; SÕ;

aEx

pela ::.:rinistlação da entidaCe, sendo constituída pcr 06 (seis) cargot a sabeÍ:

(S r':esioência, @ Vice-Pr-esicjência, CLI Primeira Secretaria, (tV) Segunda

Secr=:z;'!a, ff) Primeira Tesouraria e (ú1) Seguncia Tesouraria.

.' i" Os membros cia Diretoria Executiva serão eleitos, conforme previsto

no ;.. :-1 3 15, para um mandato de 02 (dois) anos, enti'e os associados em pleno

goz. :.e seus ciireitos sociais, sencjo permitioa uma reeieição pelo mesmo

pe;'íi:..: e para o mesmo cargo.

,:2c Ncs impedimentos superiores a 90 (noventa) diaq rênirncia,

afas:=.,',ento compulsório ou morte de seu titular, desde que não haja

rer:-.a:-.eiamente funcional dos remanescentes ocupantes dos cargos da Diretoria

Êxea,.i::r,,a, cieverá ser convocaCa .Àssembieia Gei'al Lxtraordinária para o devido

i
I

pre=.'.:iimento.

6.737
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§ 30 Em caso de vacância de alg

(três) reuniões ordinárias seguidas

mesma forma Prevista no § 20 deste

Art 25 Além dos cargos el

regularização burocrática e funcion

órgão poderão ser criados departame

pleno gozo de seus direitos sociais'

Art 26 ComPete à Diretcria

I - elaborar seu Plano bienal

financeiro para o exercício seguinte, s

II - cumprir, fielmente, as deli

deste Eíatuto;
III - deliberar sobre a admissão o

W - representar a Associação,

fora dele;

V - contratar Pessoal, a título

diário dos associados, ajustando

condições, nos termos da Consolid

Iegistação esPecífi ca vigente;

VI - Prover o custeic e rna

efetuando as respectivas despesas.

orçamento aProvado Peto Conselho

MI - indicar estabelecimento

depósitos do numerário disponível,

mantido em cai)€;

VII - PÍopor à Assembleia

Associados, fixando as taxas destin

outras;

D( - coQtrâir obrigações, tra

constituir mandatários;

X - ceder direitos, alienar

autorização da Assembleia Geral

deliberar sobre estes assuntos;

K - Promover o cadastram

exclusôes ou inclusões havidas devi

cadastro de associados Periodica

Assembleias;

i
I
l
I
I

;: "i.íÍ"iii

m cargo Por ausência iftjü§flfi ârê:ú

Diretoria Executiva, proceder-se-á

r90.

s da Diretoria Executiva, necessários :.

s a serem ocuPados Por associados:':

, além de outras atr'lbuições:

de trabalho, bem como o orçamen::

bmetendo-o ao Ccnselho Fiscal;

raçôes da Assembleia Geral, na forr'"-:

exclusão de associaCcs:

pre que se fizer necessário, em juízo c*

eroso, se indispensável ao atendime'::l

resgectivas remunerações e dema:

o das Leis do Trabalho - CLT, e dema:s

tenção das atividades da Associaçã:

das as disPosiçôes estatutárias e :
ai;

bancário no qual deverão ser fei':'
ndo o limite rnáximo que Poderá s::

eventual valor de contribuição c::'

a cobrir as CesPesas oPeracienals :

ir, adquirir bens nróveis ou imóveis :

onerar bens imóv'eis, com express:

ordinária especialmente convocãda pa-t

nto dos associados, observando-se as 
''

mente registradas em atas, mantendc :

ente atualizado para a realização

Femando NaPPio::e
oeYúse.:z'-
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as'TeÊ
CONVOCê i' corn 15 (quinze) dias de antec

Conse..-.: Fiscal, obeciecidas às determinaçóes do presente Estatuto; Fls.
aprêsentar à Assernbleia Geral Ordináriaorelatórioeas contas de

iepresen'Ladas pelos balanços dos exercicios financeiros já

êncer:?:3s. e mais os balancetes dos meses que antecederem à eleiçâo de nova

Diret: .,-xecutiva, tudo submetido aos respectivos pareceres do Conselho

t-t:L<

;.-.' - cumprii'e Íazer cumprir as determinações estatutárias constentês do

oi'es:: ,: instrumento;

... - controia!' a obtenção de receitas pela Associação' criando meios de

fcrta,::::nento financeii'c, através cjo estabelecimento de contribuições fixas ou

perc=::,,ais, aprcvadas pela Assernbleia Geral;

: 13 Os cheques emiticos, e quaisquer outrcs documentcs que impliquem

resp::-.abilidade da Associação diante de terceiros' serão assinados pela

Pres,:ê:cia ou Vice-presidência junto com a Primeira ou Segunda Tesouraria'

inde:::,centedeausência,impedimentooulicençadealgumütulardestes
azta.- <

: 2" Cs integrantes da Diretoria Executiva não respondem' solidária ou

subs.: .ariamente, pelas obrigaçôes contraídas em nomê da Associação' salvo se

agi:-=: em fraude ou má-fé no exercício de seus respêctivos mandatos'

:-'* 27 A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariarnente' uma vez por

mês, : extraordinariamente, s€mpre que for convocada pela Presidência' por

qua l,êr cie seus membros, ou por solicitação do Conselho Fiscal'

.. :. A Diretoria Executiva ccnsiderar-se-á i'eunida com a participação de no

mí: '.r: 03 (três) de seus membros, sendo as decisões tomadas pela maioria'

: 2' Será lavrada ata digitada de cada reunião, arquivada em pasta

pró'::.=, na qual serão indicados os nomes dcs que compareceram e as

resc.i,çôes tomadas, sendo o documento assinado por todos os presentes'

ÀrL 28 ComPete à Presidêncla:

- - rêpresêntar a Associação, ativa ou passivamente, em juízo ou fora delê,

pcc:-,io outoÍgar p;'ocuração, quando necessário, com poderes "ad judicia", a

pr:'ss!onal devidamente habilitado;
-- - solicitar a convocação da Assembleia Geral, na forma do que prevê o

Ar-:::: 20 dêste Estatuto;

-:i - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva, coordenando

mantêndo a ordem e a disciplina nas respectivas reuniôes, 1€

I

idÁ

z
l^
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.ircu.,stJtti's, u"*'ên'a?'":-" 
!'

propondo, quando assim exigirem as

"t"T":"r1T"I;st'ff;i toat' as atividades e rotinas da Diretoria Executi.,:'

sejam elas exercidas O"t'-*" integrantes' sejam pelos Departamentos =

ffi, o"1.oalho, na forma prwista no Presente llntoma;

V - assinar, ;'nt 
't-ol.r- 

o titular da Primeira Tesouraria' chequ:s'

promissórias e todos o' o"*ti"lt'os de crédito de emissão e responsabilidai'=

da Associação, nao 
"riminánJo' 

fo'é*' o estatuído no § io do Artigo 26:

M - assinar, i'n"nttni]'iJ* o titur" da Primeira secretaria' todos ::

convênios, ajustes técnico] " 
a"*"i' contratos {irmados peta Associação;

MI - buscar' ;'"t""* com o titular da Primeira Secretaria' :

apresentação a" p'ojeto'l pi";;; à lavratura dos respectivos convênic: :

t"*tffi1 
assinar, juntamente com o titular da Primeira secretaria' as atas:::

reuniôes da Diretoria r***i" e' bem assim' outros documentos : -:

r;;"tt*.; compromisso formal da Associação; e'

IX - cumprir ou*t'-tirioutções que venham a ser estabelecidas ::r'

aprovação da Assembleia Geral'-' 
^* 

29 Compete à Vice-presidência:

I-substituirotitulardaPresidênciaemsuasausências,,i*o'*.1..1:::
licenças, bem como no t* de vacância do cargo' por qualquer que se-' â

razÁo, atégue seja a"it" "ãuiituto 
da Presidê11 eela Assembleia "j:t--:'-

se dando essa vacância ;; completados 213 tdois têrços) do marit::'

*" 
; f iHL1]," :"i,*,., o. p residência "' o1 l]Y- 11.'?::,: ?":::.' 

' 
:

prevista no irrciso ante'iol alai-s" oepois oe completados 2i3 (dois têrços ::

mandato Para o qual fora eleite; e'

,,I - colaborar *'" ";;";;;t 
membros da Diretoria Executiva' ::j:-f

as atribuiçôes que lhe 
"*rn 

t"rn"tdas pela P'residência' inclusive coorc3-?r

orupos de trabano 
"m 

ta'ãt ão"t'"3t de relevância para a Associaçãc'

- 'ora 
3o Compete à Primeira Secretarta:

I - supervisionu' todo' os serviços inerentes à secretaria' especialri-'::ta

suarda dos liwos de t*; lavratuía o"::1.itJ"t":#"::::il=,;;
iofi.,r"Oo, as atas da Assembleia Geral' bem ccrno

de oficios, cartas e dt*;;:;;"icações lnternas 
'e 

êxternas da Associaçãc'

B - supervisiont' t";;;;;;ãatizaçao co cadastro dos associadc':'

Fêmândo NaP: :c'nâ
OÂB/i'):: 3 :31
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'r*ertrtivâ, 6ettt
aminhaÍ Para os demais membros ca Diretoria

comc epartamentes, cóPias do Estatuto Sociai Para o d
S.

t""ntt.11'rlscreveÍ, 
juntamênte com o tituiar 'ra Presidência' todos os

Cccui:.=:.-,-cs da Associação Ot"tt""t "* 'ncisos 
\fi' VII e VIII do A'Ítigo 28;

': - toÍnar t' p'o'icêlclas necessárias e determinadas pela Presidência'

para 3 :.nvocação das "*"tU"' 
da Diretoria Executiva' na forma do presente

Estaü::, bem assim t' 
-tol*t'çoes 

da Assembieia Gerai' ordinária ou

t""t:--:;':j;rar 
com os denrais i'nernbros o'. 

?lttt:t't 
Executiva' exercendo

as ar:. : - i;ões que ihe forem cometidas pela Presidência'

;.:;. 31 Compete à Segunda Secretana: ^ r--i^ ^É <,râ< ausência:

- - substituir o tiu'u' Ca Primeira Secretaria em suas ausências'

imp::.:entos cu licenças' ben como no caso de vacância do cargo' por

quai':--=: que seja t o'a"' 
"te 

qut seja eteito o substituto da Primeira Secrdaria

pela .-ssembleia Gerai' "* 
t"it"Oá essa vacância antes de completados 2/3

iaã, ,=,çor) do mandato para o qualt:*:'::11^-,.

-- - substituir o tituiar da Primeira Se€retôria em definitivo' no caso da

vacâ:::a prevista no inJ'o antêrior dar-se depois cie completados 2/3 (dois

terc:s. io mandato para o qual fora eleito;

--- - supervisionâr em conjunto com o tituiar da Primeira Secretarta a

per::.a:ente atualização do cadastro dos associados;

- , - colaborar to* * demais membros da Diretoria Executiva' otercendo

as a'::-::uições que lhe forem cometidas pela Presidência' inclusive coordenar

gru::s de trabalho em tarefas temporárias de relevância para a Associação'

,'-Í. 32 Compete à Primeira Tesourana: - do
.'.e|eborareapresentêÍàDiretcriaExecutiva,paraposteriorapreclaçao

Cc:.s: io Flscal e de Assembleia Geral' um orçamento financeiro simplificado da

Ass:::ação para cada exercício social futuro' com antecedência mínima de 30

(tr::.::,. dias antes do início do exercício;

; - superintender os sêrviços do caixa' da contabilidade e seus respectivos

arc-:. cs, cjevendo píopor a terceirização dos serviços t:,1t:-Y:::::,:t:*'
ieEa.::snte habilitadc' para assinatura conjunta dos balancetes mensais e do

res::;:ivo balanço gt'"i dt Associação ao final de cada exercício social;

= - íespcnsa btiizar-se pela arrecadação das receitat assinando os

res::::ivosrecibos,depositandoonumeráriodisponivelêmestabelêciinenfo
bê::a:!o indicado pela Diretoria Executiva; \ f

lltL"ti

Fernando
6.73L
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ÍV - responsabilizar-se pelos paganrentos

Executiva, sejam ccrrespondentes às despesas

têlefone, pessoal de apoio e encargos sociais), sejam ciespesas eventuã'!'

assinando com a Presidência os cheques emitidos, promissórias' e todc =

qualquer títu1o de crédito que signifique compromisso financeiro;

V - zelar pelo recolhimento das obrigaçôes fiscait tributár'::

prwidenciárias e outras devidas pela fusociação;

VI - preparar e apresentar as prestações de contas parciais e gerais ::'

Associação, relativas às receitas e despesas executadas quando :3

implementaçáo de Projetos;
VII - controlar e apresentar aos órgãos consultivo e deliberativc ::

Associação balanço patrimonial permanente, sempre em conjunto cor:- a

Primeira Secretaria, especialmente nas fases de implementação e consolida:ã:

de projetos larados a efeito;

MII - colocar à disposição permanerÉe dos todos os iivros' documen:::

relatórios, balancetes e balanço gerah e,

[X.colaborarcomosdemaismernbrosda.DíretoriaExecutiva,exercei:.]
as atribuiçôes que lhe forem cometidas pela Presidência'

Art. 33 ComPete à Segunda Tesouraria:

I-substituirotifulardaPrimeiraTesourariaems'J:rsausen'i::.:.
impedimentos ou licenças, bem cemo no caso de vacáncia do cargo' ":: -

qualquer que seja a razão, até que seja eleito o substituto da Prin '': :a

Tesouraria pela Assembleia Geral, em se dando essa vacância antes : 
=

completados 2,8 (doís terçosJ do mandato para o qual Íora eleko;

II-substituirotitulardaPrimeiraTesouoriaemdefinitivo'nocasc::
vacância prwista no inciso anterior dar-se depois de cornpletados 2/3 l;.:-..s

terços) do mandato para o qual fora eleito;

III - realizar, de forma pe!'manente. as atribu(óes e tareÍas do titula: ::
Primeira Tesouraria, dispostos na forma do Artigo 32 e seus incisos; e'

IV-colaborarcomosdemaismembrosdaDiÍetoriaExecutiva'exerce-::
asatribuiçõesquelheforemcometidaspelaPresidência'inclusivecoord-'-.::
grupos de trabalho em tarefas temporárias de relevância para a Associação'

Art. 34 A Associação terá um Regimento lnterno para disciplinar âs sj=s

atiüdades intemas que, aprcvado por Assembleia Gera!' será formalizadc s::

forma de Íesolução.
CAPfTULO VI

DO CONSELHO trSCAL

w
)

.,/,

I
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rias. cuja

impostos

i
1

l1

e pa::..'.lnlaI da Associação, sendo composto por 03 (três) membros titula Fls.O Conselho Fiscal é o organismo fiscaiizador'üá' <ituação financ

UJ i.L
- --l>úulentes, a serem eleitos peia Assembleia Gerai'

eiI]

.35

Na observância do disposto acima' a eleição dos membros do

Ccn-.: : Fiscal será por oeriodo de 02 (dois) anos' confo rrne previsto no Artigo

permiticia aPenas uma reeieição para o mesrnc cargo'

2c Em caso qe vacância de algum conselheiro poí âusência injustificada

.;ês) reuniões ccnsecutivas Co Conselho Fiscai' aenuncia, afastamento

corr: -. sSric ou í'norEe cie um titulãr' a Assembieia Geral Promoverá

ea -: r'ncnte o acesso de um suplente para cumprimento do mandato Pelo

praz: . -'stante.
....-:.36 Ccnnpete ac Conselho Fiscal:

- - anaiisar o orÇamentc anual cia Associação a ser elaborado pela Diretoria

Exe:-.':. , a;

-: - apreciar os baiancetes mensais e o balanço geral da Associação' a

sere:: apresentados pela Diretoria Executiva ao final de cada exercício

fina:,:;:i'o, Íazendo-os acompanhar de parecer circunstanciado' com

recc.'^.:ndação de que sejam aprovados ou nâo' à Assembleia Geral nas suas

épc::: cróPrias;

--: - fiscalizar a observância do orçamento aprovado para o exeÍcícío

fina::",iro, bem como o controle patrimonial da Associação' sob

res: : -.sabiiidade da Diretoria Executiva; e'

-'.'- avaliar e dar parecer sobre possíveis despesas extraordiná

soi.:' :a;ão seja feita pela Diretoria Executiva' respeitados os limites

ps,: : -çamento financeiro aprovado para o respectivo Exercício'

-àrL 37 C Conselho Fisca! reunir-se-á' ordinariamentg no primeiro

tri::.:::re do exercicio financeiro seguinte ac vencido' a fim de cumprir as

ati.: -,ções contidas nos incisos L il e iil do artigo 36' e' extraordinariamente' no

cas: :c lnciso iV do mesmo artigo, sendo convocado semprê com 15 (quinze)

di;s:e antecedência pela Diretoria Executiva' de acordo com o inciso XI do

artii: 26 do Presente Estatuto.

rÍrulo u
DO PROCESSO ELEITORAL

CAPÍTULO I
;AS ELEIçÔES DA DIRETORIA EXECUTM É Do CoNSELHO

w
Femando Ni#íoóe
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Art Sa As eleições gerais para cargos 
.eletivos ser&'iealizadas

' 
isto no Artiilo 16' em pleito amplamente

(dois) anos, conforme Prevl

, .:.. :. .1* :.- 1.;,; --y't1fr
lvr/
, i:
â ::* : .r l i
'; .'.- - ^a caae -.:

divulga-:

na área da Associação'

AíL 39 A Presidência da Diretoria Executiva fuÉ pubiicar em jornai ::

circulação no Município, e também afixar na sede da Associação : 
*: 

Y::t::
públicos mais frequentados' com antecedência minima de 30 (trinta) dias ; u

eleição, o competente EOital de convocação da Assembleia :*t: ?:1t:-':
op"ain..nAo a natureza das eleições' o Píazo para inscrição das chapas' ;:::

como o dia, local e hora da realização do pleito'

ArL 40 Com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da publicaçãc :c

Edital de convocação, a Diretoria Executiva deverá designêr uma Cornis:ã:

Eleitoral, com 03 (três) membros' corn os nomes devidamente informadcs r':

edital de convocação'

ParáSÍdo único. As atribuições da Comissão Eleitoral' dênÚe outras' serã: :s

t*utlrt"L, 
as normas e elaborar as instn'ções gerais das eleições' atavé: :'e

um regulamento próprio; ' r: a confecção de cédura:, :
ú) fir.a, os oalores de custo da ele(ão' prevend€

publicação do Edital de Convocaçãc em jomal; a confecção de uma eleitol';': ;s

despesas de alimentação no dia da eleição aos respectivos 1"i1-::.::
despesas cartoríais para reg;stro de atat sendo que antes deverão ser avai'3rãs

as possibilidades de gratuiãade dentro de procedimentos legais;

c) receber a ínscrição das chapas na forrna prevista nc presente Esta:-': e

nas normas fixadas pera comissão Ereitorar, bem como exiEir dos candidat:: =s

devidas certidões negativa cíver, e criminal para regularização da ata de ei+i:io

" oo1lt",roorar 
e rubricar as cédulas eleitorais' cuêntifi:a,14:j-e ::t:::;"

número cadaírados' com a listagem previamente conhecida' em pode: da

Secretaria da Associação;

e) organizar a mesa rÊceptora e a junta apuradora;

0 fiscalizar o p'ott"' eleitcral' mantendo a ordem e a organizaçãc :l's

trabalhos, assim como osigilo e a liberdade de voto' Podendo para isso de ':3ar

poderes a colaboradores não canCiaato5 designados Íiscais na opoÊunlda::,

g) dirimir dúvidas € decidil- scbre os casos omlsscs neste Estatutc' Ç;ã--'c

i.,

w

\-.,

à eieição;

FeÍnando Nê!: f'c'ila
cAElí::: ' 
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I

?residir os trabalhos de apuração' proclamar

lavi'a:.:,: ã respectiva ata, detêrrninando a data de Posse da Diretorra

e dc l:- r;eiho Fiscal eieitos, num Prazo de até 30 dias;

:azer a entrega, logo ein seguida ao encerrimento dos trab

:aterial e equiPamento utilizados no pleito à Primeira Secreta ria da

Diret:'.t Éxecutiva, Para sua I uarda e conveniente conservação;

acompanhar e orientar a Primeira Secretaria e a Presidência eleitas para

a regularização !meciiata da ata de eleição e posse no Cartório de

alizar os dados no CNPj junto à Secretaria da-:s, bem comc Para atu

Rece.': iederal e tarnbém junto a instituições €om as quais a Associação

mair a conta corrente ou comprornissos legais' no prazo máximo de até 30

itrir'::' :ias aPós a eleiçãc; e,

: Crganizar a.erimônia de posse cja Diretciiê Executiva e do Conselho

Fisce :reitos, após a regularização burocrática dos documentos legais da

Ass::.ação.
,:. Ê. 41 A forma de eieição' tanto da Diretoria Executiva' quanto do

Ccrs:..c Fiscal consistirá na apresentação de chapas separadas' as quals

de:.':-i: conter os cargos, os nomes completos dos candidatos conespondentes

e s-:s resPectivas autorizações individuais' acompanhadas de cópia dos

do:- -:entos pessoais e comprovantes de endereço para registro das atas'

: io As inscrições das chapas concorrentes à Diretoria Executiva e ao

Ccr:: ro Fiscal, cieverão ser feitas mediante expediente escrito dirigido à

Cc:.-.são Eleitoral até o último dia do prazo de inscrição'

: 20 Podem compor as chapas de candidatos, tanto à Diretoria Executiva

quâ-:3 ao Conselho Fiscai, toios os associados gue se enquadrem nas

ccr.:;5es previstas no Artigo 70, desde que em pieno gozo de seus direitos

e-::-:árics e legais diante da legislaçãc vigente'

=' 
30 Cada candidato somente poderá pafticipar de uma única chapa'

.À17-42Aeieição,tantociaDiretoriaExecutivaquantodoConselhoFiscal,
se'.: ::ita por voto universai, direto e secreto' somente podendo exercer essa

pre i':gativa o associado no Eozo de seus direitos estatutários;

§l"Nocasociechapaúnica,tantoparaaDiretoriaExecutiva,quantopara

c .]::selho Fiscal, poderá ser def'inido pela Comissão Eleitoral que a cédula

ai .-:;entará apenas duas aiternativas: "sim" ou "não", representando gue as

e:e::5es dar-se-ão por aclamação exPressa às únicas chapas apresentàdas.

§ 2o Na hipotese Ca alternativa "não" alcançar mais da metade dos

cc: :ieitores presentes ao pieito, estê não poderá ser proclamada

s

Femando
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resultando em que a Comissão Eleitoral iniciaá novamente toCc '
procêdi mento Para novo Pleito'

§ 3o Não será p"'*itio' em qualquer hipótese' o voto Por procuÊiçac.

ArL /13 São inelegíve'rs-p"t outoq*t ttlo: 
1" 

Diretoria 'cxecutiva e ;:

Conselho Fiscal, além otq'"i* i'p"didos por Lei' os condenados à pena;--:

vede, ainda que temporariamente' o acesso a cargos púbiicos' ou por ci::'3

fatimentaç de prevaricação' 
'uUo'no' 

concussão' peeulato ou contra a econc:-:a

popular e a Íé publrca.

AÍL 44 Os integrantes da Comissão Eleitorai não poderão ser candidat

Diretoria Execuüva nem ao Co nselho Frscal, dissolvendo-se esta logc

seguida à cerimônia de Posse'

rÍrut-ou
DA ADMINISTRAçÃO FINANCEIRA

CAPÍTULO I
DO EXERCÍCIO SOGAL

;za

:H:." únko. runtamente com : ::T:l'lfções 
rinanceiras ::-ãc

submetidos à apreciação Oo ton'"rno Fiscal os balancetes mensais' ba:::'ço

serar do exerck'to : b"h; o'inrn""'''' t*"j^:1;:'::Ji''r§:"n-:..::
lr*"Oo desenvoividas durante o último peno

AÉ. 45 O exercício social coincide com o ano civil e
do Conselho

elaboradas as demonstraç ôes financeiras Para aPreciação

sendo Posteriormente sub metidas à Assembleia Geral' na {orma do Pre:: 
-

da Associação.
CAPÉTULOtr

DO PATRIMÔNIO

"T]t A Associação não distribuirá lucros' vantagens ou bonificaç-:s a

dirigentes ou associados' sob forma alguma'

P"ágtaífo único' Íodo o 
"""to"f 

sóerávlt será reaplicado nos objetiv:'-ins

AÍt. 47 O patrimônio da Associação se deshna' única e exclusivame:':e' as

finalidades da entidade e. será assim formado: tlrr*
S pelos bens móvei§ 

" 
i*á"it iÍrcorPorados atíaves cie cioação' aq; s:çao

ou quaisquer outras formas legais; 
" t

,,.
*

/temando r'ia: t Sgcha

o.AÊir':: s 731

F,:A



.:, :eios benefícios oriundos de convênios' contratos ou projetos de auto

suste-. :: ;ão Íinanceira;
-r-' roi' doações, auxílios e rendas evêntuais' inciusive aquelas decorrentes

da a:.::ação em fundos dÊ lnve$imento' preferei'icialmente mantidos por

estabÊ,.:aimentos bancáÍios of:ciais' e da alienação de'gens móveis ou imóveis;

: : pelas contribuições dos associados' que vierem a ser eventualmeÍrte

fxac as :ela Asser:'lbieia Gera:;
'.: 

Seio resultado cia vencja dos prociutos confeccionacios e pela realização

r2aê
cp 0e*
oe Sri

Fls...--

.lo'.8{r ígjr"}
SÊJ*:i.l

Otàai S,.:c9§lP

de "- . ::-.:os de quaiquei' natuÍeza: ê,

:'' cutras rendas eventuais'

-L:,l.48Osbensimóveisciainstituiçãosópoderãoseradquiridos'onerados
ou a.:::acjos a quaiquer títuio, poi p!'oposta criunda da Diretoria Executiva'

desi: que aprovaCa pela Â'ssembleia Gerai' especialmente convocada ern

cará::r extraorclinário para esse fim específico' no qual estejam presentes' Pelo

t,ner::: 213 (dois terços) dos associados no gozo de seus direitos estatutários'

ern ' :':ação na quai e píoposta seja aprovada por maioria de 2/3 (dois terços)

dos : -:sentes.

: ic No caso de aquisição de bens móveis ou imôveis' na Íorma de

dca,,à:, esta someme será submetida às formaiidades previstas no cop{'jt do

pres:::e artigo, se estiver ccndicionada a qualquer tipo de encargo'

:20AdefiniçãodoscritériosaSeremobedecidosparaorecebimentode
cica'=:es sem encargot será cie competência da Diretoria Execuüva'

-].É.49AAssociaçãoadotarápráticasdegestãoadministratiya,
nel:-ssárias e suficientes para coibir a obtenção de ferma individual ou coletiva

de ::nefícios ou vantagens pessoais em decor!'ência da participação no

res:..3:tivo processo decisório, inclusive se necessário promoverá as medidas

p.Ài.rPê-tre ts-1Sr

rÍrulo rv
DAS DISPO$çÔES GERAIS

CAPÍTULO T

DÂ DISSOLUçÃO

êFiatd
"' ''^ 

'11tÊ'3!:Êcír-s ,s

i,

Art.50 Â. Associação somente extinguir-se-á, nos casos legais, ou por

:=..::raÇão da Assembleia Gerai, reunida extraordinariamentê por 02 (duas)
.v.,3:-;_< Consecutivas, ccm esgaço de 15 (quinze) dias entre uma e outra reunião,

o feita nas conciiçôes Previstas neste Estatuto, sendo que
L$'

lo

6.731

ra.':onvocaça

Femendo

juc.::ia!s cabíveis à deÍesa dcs interesses da entidade.
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quórum mínimo em cada uma das reuniôes será de zii tOois 'têrçoi) ': :-' 
-':''s"

Fedando iiz i_- ?tcha
oAB-.:3731

associados.i."rx o',*, 1-1lfJffi :",'.1 JJl 
t:l' 

*fi , if ' 1Tr" .i::',:l,:J._. :.
:"3Hil"r,::*'lã?T;;*ã;iãoãpru das razóes que venham a emb::r

tal decisão. . _^-i^-a^ ,r ramânê,scente do seu patrirna ':"'---iã'sr Dissolvida a Associação' o 'T":".1;';;;rru"t ii.uir, ,-'--
riouioJãepois de deciuzidas' se for o caso' as quo

destinado à entidade o" # "i" "là*""*' oor deliberação dos associai:: '
instituição municipal' ""to"ti"' 

itã"ãr' o" nnt idênticos ou semelhantes'

§ 1' Por a"riu""çãJiã' tlt*i'ao'' podem-estes' antes da cjestrna-i--

do remanescente ,"t"rial-n-uá-unigo, receber em reycrtrição, atualizac: :

respectivo valor, as **iü'té"t q-ue tiverern prestado ao patrimônic '-:

ArL 52 Todos os pedidos de informaçôes' ou ate mesmo de ceÍt: : : ::'

devidamente protocolizadJü;;;;ouo dos órgãos da Asscciação' i':::e

*; ;;j"; ..- :":^::i:;ffi ljjj,*.:::'l:"T,". :f,"J:: .'j' § := :,:
l'§HiilT;;;iJJ;:H;i;; o'ai"a"" após a entrada dc pedido'

ffico' Ainda ;;;; ãos ols-posiwos-constitucionais 
e legis: 'ãc

.ffi"ã*", ry':::::, I *-;X tf $ff:;X'"' n' ":ffii:l;,,' :
certidôes corresPondera

As*li"ça" nos cuíos delas deconentes'

AÍL 53 Tocios os cargos diretivos ou--111;-uftivos da Associaçã: :ão

exercidos em caráter o" n"iiãta"' sencc ccnsideradcs ce relevante in::'.:-:se

publico.

ArL 54 Os integrantes da Diretoria Executva' Ce Departamer: l: ltJ

qu"i,qiá, n,, n ", 
t 

; ^ffi **i*: ;t: ":;:'*H 
:i5,X',l.fi .,,' I

como os membros clo L

eo<ercício de atividades estranhas à Associação'

:/ l.ip*\J.^ l,v

l-'

§L

.i
<4

i
t

i

assoc'ução 
Não existindo no Municipio' no Es.talo,no Diitrito Federai o'- ':

ttá" i'"t"*e' instrtuição nas condições *1'^::t-::
tenitório' em que t::::::; 

I" t* oát"*ônio se devolverá à Fazeni: :o
neste artigo, o que reman

oáJo, ao olt'*o Federal ou da União'

cAPfrulo tr

ouTRÀs DIS?O§çÔES
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.:::. 55 Não será per"r^nitida a cupla representação er:i quaiquer cargo de

direçãr : :cnsuitivo das orgãos da Associaçãc'

,:.-.1" 56 Os integrantes da Diretoria Executiva e,do Conseiho Fiscal que se

canciic;:a-em â cargos ;dil;-ãvos' 'deverão 
soiicitar afastamento

terno:-::''- de suas t"tço"l *'ti"tatl"* u legislacãc eleitcral' por escrito e

-^in -:.j-.Jo leoal, e, se eleitos fcrem, requerer licençL por tempo cieterminado

:;-à"":; ."-il"; "r.t..' "t 
iespectivos cargos públicos'

--.::' 57 O oÍesente Estetutc só pcderá ser reformado' em Parte ou no

seu;.::. :nediante o'opo*'u'ut:'!ta ocr' "":llT"'10 
(dez) associados no

gozc '..'= seus direitos. tti""a'io'' sendo apreciada em Assembleia Geral

Extra : - : : -:áíi a, .on'otuo t'i'!ltãi*á* ptt" 
"1", i'"' e com a pf t-"l!?^dj:ll

:'ninii:,:, li3 (dcis terços) ãos associados' em primeira e segunda convoctçao'

",.i;;=";, 
j; )or ziz (ãcis teiÇosi dos rnembros o"j::rT; 

serão resolvidos de

-:,*" 58 Os casos omissos no presente ts

conf:'.': iacie ccm a Lei l"*ttiió'oou'ie 10 de janeiro de 2002 - Código Civil

Brasl :.:i: e demais r"i' 
- 

"píJ""it' 
Quaisquer questionamentos serão

exai:::.aios e supridos pJiã o'Ào'i' Executiva' sendc oue' face à sua relevância

e av: :::a a ne."srtduo"iã;;id.;r;; estatutária. haverão de ser submetidos

ao r: :':ndo o, n""*üãiu'ãl"i-e*ttto'oinária' convocada na forma deste

Ê

Femândo

Esta:'-. ::.
ê-::- 39O presente Estatuto entra em vigor na data de sua

vaiic,aie jurídica após seu registro no cartorio ccmPetente'

aprovaçâo, tendo

i:i
.t'

São Gabnel dc Oeste-MS, 27 de Outubro 2016'

Edi Lina Si

Lo secretáric da ASSEBENAER

lir,U3iLl$.!ÊS

.\-,:,:

, ./.:.
-;/',

.ft{aiib"dõs AN.l ra
zÇ

.rs'-r. rJ

i€.t-Y-;lF.'.;PresldÊnte da ASSEBENÉZER
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CERIIDÃO IÍECÀI$TÀ DE DÉ:BITOS gRàtsA:tEISTâS

Nome: ASSOCTACAO DE ÀSSISTENCIA SOCIAL F' CULTUBÂ1' EBENEZER -

ASSEBENEZER (MATRIZ E FILIÀI S )

CNPJ: 26. 6l-8.475l0001-30
certidão \o' 6542511/ 2A22

Expedição: 24/02/2022, às 10:05:49
Validade: 23/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias' contados da deta

de sua exPedição '

Certifíca-se quê ÀSsocrÀsào DE ÀssrsrENcrÀ SocÍÀú " 
*:Y EBENEZER -

ÀsEEÊEIIEEER (tíÀERrz-; 
'ii*ttl ' .ins-cri+'c 

(a) no cNPi scb o no

26]618 .415lOoO1-30, NÁo- coNsEÀ 'omo 
lnedimpiente no Banco N-acaonal de

Devedores Trabalhistas'
Certidão êmitida to* U""t nos arts ' 642-L e 883-A da consofidaÇão

das Leis do f rabalho, 
- 

u"tt= ttr'tados pelas leis ns '" 12 '440/2011 e

L3.46'7 /2017, e no Ato 01/2022 de CGJT' de 21 ce janeiro ce 2C22 '

os dados constaoEes des*'a certidão são de responsabilrcade dcs

Tribunais do Trabalho
No caso de pessoa 1t-t=ieitu' a Certidão alesta a empresa en relaÇao

a todos os seus eslabelecj-nento s ' agências ou filials'
A aceitação dêsta certidão conCiciona-se à verificação de sua

autenticid.adê no n"-ralt do Tribunal Superior do Trabalho na

lnternet (http: / /www ' tst ' jus 'br) '

Certidão emitida gratui'Lamênte '

ffEOBtíâçÃo IllrPoRrÀlIsE
Do Banco Nacional de Dêvedores Trabaihistas consta:r os dados

nêcessárlos à identificaÇão das o"""ou" naturais e juridicasv

inadiinplent.= nut"'lJt a Justiça do irabalho quan!c às cbrigações

estabeiecidas em sentenÇa condenatória -transitada 
em juigaCo ou ein

acordos j udiciais tt"iu:-ni"t-u= ' inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenc j-ários ' a nonorárit?: 
-i- ^t^:=^::"' '

emo 1 ume nt o s o'-, "'" oi i'i'" t 
" ",,1-"^'Y::" : ;,1 J;l:'"t: TrTff :; 

t ::
de execução de acordos firmados peranr(

T:abalho, Comissãc Ae Concrfiação Prévia ou Cemais titulos que' por

disPasição lega'i' cÔl'!"i-'rer f orça êxêcutiwa '
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDIGA

N!Ã,ERO OE |ÀISCFüÇÁO

26.ôt 81751000í ao
MATRIZ

coirPRovAr{TE DE tilsCRtçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL o7n1n20,16

ü

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI,AL E CULTURAL EBENEZER - ASSEBENEZER

oo 0{oaIE c FÂt{Í stÂ)
ASSEBENEZER

PORTE

oE[1AlS

E DA

E6,(xlô{r0 - ServiFr de e8.i5tàtda rodâl sêm dqarnàto

E

t7.3Gl€9 - AiividâdG. d. â3slitêtEi. .odd F c.tádaa rltr rr.idanci.. col€dvaô e F.ítc|tl|d.rs nào G.p.cficd.s
a,ltêaiormê,tte

E OÁ NÀÍL'RZÂ
399€ - AssociãÉo Prlvede

AV TUIUIU

CEP

79.490{D0
AARRC)/USTRTO
JARDITI GRÂMADO

coiiFlanENIo

SAO GABRIEL DO OESTE

TELEFONE

(6-r) F7S,2í5
ENO€RÊÇO

ESCRITOR|OFISCOt{tABtL@HOTMAtL.COi,l

Ni,\|ERO
923

ms

ENÍE GFR)

ATTVA o7n1no1E

cÀDAStR !

€sPEqÂL

Aprovado pela lnstíuÉo Normativa RFB no í.863, de 27 de dezembm dê 2O.lB.

Emitido no dia 05rlt5/2022 às í2:í6:49 (date e hore de Brasílie). Página: í/í
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PREFEITUR.4 MUNICIPÁ
- EsrÁDo DE M

t OT SÃO GÁBRIEL DO

4To G Rosso Do S L'L '
OEsrE

LEr N'1.í39/2019 oe24 DE ABRIL DE 2019'

AUTOR VER.:RosMAR ALVES

DECLARÂ DE urlLloADE PÚBLlcA ÍrluNlclPAl-

A AssoclAçÃo AssEBÉxÉzE& co l SEDE NA

"rooo. 
oe §io GABRIEL Do oEsrE - iíS'

o PREFEITo MUNIcIPAL DE sÂo GABRIEL Do oESTE'Estado de

Mato cíosso do sul' raz;ü;;;; à'õã"t" Municipal aprovou e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei:

AÊ.lo Fica declarada de utilidade pública-.municipal a ASSOChÇÃo

ASSEBENEZER, inscrita n" õipJ"áu-"úo bta'azíooot-30'com sede na Rua dqs

Canários n"1163, eai,ro 'Jaá;;'êiamaOo' na cloade de sáo Gabriel do oeste-MS'

Parágrafo único.A presente Lei tem vigência enquanto estiver em funcionamento

" 
Á.-"JJ"çaoÁssebenézerem Sâo Gabriel do oeste- MS'

AÉ.20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação'

,"..,-ç
JEFERSoN Lülz ToMAzoM

PREFETTO ÍI[UNICIPAL

Rua ltaílirniaâo 4bet Dies l2l t - Crnno - CEP ?9.190-t)00 - Sõo Gabítel & tuz - lt§
Forre/Fü: (0-ó7) 3295-2! t 1 -*}tt t.s@gahi.Ln,§.gov.br

'Dt,EsÁxGL 'E DoE atRa;a\ s4.tÍ vtLt tt Á"
P&ino I dr I

São Gabriel do Oeste, 22 de abril de 2019'



C!*&Mi!ôr ú. (@. Pl'EÉtrrst§ . Fcss
Codd.úd6. a. !ô!n@ . §úê

Varo (kossodo Sul ,02dcMatode:luty . Lrtaõo utlcrzu d(» Murrcrpros oo Esíadô oo Mato \rrosso oo Sur . ..rr

Pârágrafo único: A pÍcsidêncis da Comissáo seú crG§ida pch
Senhora llaine Msrôcco.

-{-rL 26 Estâ resolDçào eíÍra.e vigor Àa daLa da suâ publicâção,
revogadas todas as disposiçôes am coítÍário

São Gabriel do Ocsre - lvíS. 30 de àdl de 2019

MICHELE ÁLYES PÁLPERIO
Sccretúiá Murticipal dr SaúdE
D.scto -P' 023/2017

Publicrdo por:
Michele Pagnussâ!

Código I dêEltfic.dor: E60f:EB8

PROC URAEORIA JUÚDICÀ
LEI fi' r.B9/20 t9

O PREFETTO YUNICIPÀL DE SÂO GABRIEL DO
OE§TE.Estado dc Mato Grosso do §ul, taz ssber qüê a Càmatâ
Municipâl aprovou e ele sanciona c promulga a seguintc tai:

t ei Y t.139f2019 de 24 d€ Àbril de 2019.

ÁíL l" Fisa dcclarada dc Dílidade públic. ,DuuiçiPd a

A§SOCIAÇ-ÃO ASSEBENÉZER, idscrits Do CNP, sob
n26.6tE..4?5/0001-30.coE sadc rô Ruâ d(l3 C.!àrios n'l163. Bairr§
,ardim GratEsdo, Ea çidade d. Sào Gabricl do Oest§MS.
PaÉgrafo unico-A present Lei tem t igênciâ etqulnb estiYet em
funcionamento a AssoaiaçàoAssebenézeÍern São GaürÊl do Oes!+.
MS.

Declara de utilidsde púbtisa muricipal a Associâção
Assêbcorz<Í. §oú sêdc o. cidadc dc §ão @ricl do
Ocsl. - VS.

PEbüc.do por:
Âna Pauta Dalci!

Código ldetrtifi crdor:09D,4f ?20

Art. 2" Eslâ lei eltra em vigor Ds data de suâ pubücação

SAo Gabriel do Oesre.22 dc abril de 2019

JEFE RSOI; LCIZ TOMÀZO.\I
Prefeito Municipal

PROCURÂDOR'A JLRiDICA
DECRTTO r. r.932/2019

Decreto D' 1,9321019 PMSCO/C,{B ló de .bril de 2019.

Áltera dispositi\os do DccÍeto lvÍu cipal E l.?óUl8
de l7 dejulho d. 2.018.

O Prefeito Moririp.l de Slo G.bícl do Ocltc. Est do dê tvlâto
Gr!:*§o do Sul. no uso de slras sdbuiçôes legaig quc lhe são

conferidrs pelo isciso vll do ÂÍL 70 do L.i Orgâoica do Municipio.

Dearetâ

Âí. 1". Ás redaçõê-. conÍidas nas letras..5, r.6 € Àt do artigo 2" do
DecÍeto Municipal n' 1.760118 de 17 de julho dc 2.018. pBssaú a
viger da sgguinte foÍma:

a.5 ltrdêDizrçio por dedoc.ocnto l' vi.gem; valor pago na

importârcia de R§ l-§0,00 ( ccrto e chgusots leai§ ), a(§ proíssioaêis
técnicos e auxiliar6 dc enfermagem qüe €EtivameÀtc cotrtocados
realizaÍem suas atividades.

r-6 lEde[i"asio por desloc.merto 2' ülgclr, valor p8go nâ
iríportància de RS I E0,@ ( ceÍllo ê oileírÂ reais ), âos p.ofissionais
técnicos e auxiliares de enfermagenr que efetivamcÍlte convocados
ÉalizJrgrn suas atividades. . em segunda ou demais chaÍÉdas.

.J lÀd.!Êaçto IEr detbcaHto ürg.D E!ÍerEeiro psdt-ão.
rtlor pago na img:(foicia de RS 250.00 ( duzedtss ê cirqireÀrE Êais ).
aos proÍi!§ionais ocüpaote dê caryo de elrennciro que efeürallenlc
convocados realizarem sua-§ aúvidades.

Art 2". Este Decreo enta em vigor nâ dara da sr_a púlicação,
re\ogadÀs as dis?osiÇõ€s em con!.ário.

Sào Gabrid do Oêre. l6 d. abril de 2019

E F E RS ON LUIZ TO T{ AZ O 
^- 
I

Preliito Vunicipâl
P[b[c.do por:

Á!a Paula Dalcir:
Cft igo Idertifi câdorrAiI:5.:4E

EXTR{TO DO CO\TRÁTO

Coütrâro .{d Ei oistrârivo u" 079/2019
Proceso AdEi.Ísúúivo D' l69Et0l9
Pro{esso Licla.aório Í" 05Í2019
Prcgâo Pr.s€Eet l n' 033n0f9
Contrâtart€: \lonidpiô d! Sâo Grbrid do O6ae
lnterarnlenÍe: Fundo de Edscrçâo lllllliciprl
CoDtÍatrdo: l{e*Fc Tectrôlogir Eireli ME
Objêlo: Constitui objeto de§Íe ilstrumedlo coott'strção de eúpr§.
Bpêciâlizrd{ re locsçâo õe Multifurcioí.is ,aoí! fot'n€ciúêoao de
Ioner, üddadê rsi'etrrdara da iraqea c todâs as p€§as e
gupriaefroi quê Dêcêrsl ô p.ri fuEcior.EcEto p..feito dô!
êquiprÍrcntos, sêndo aceito toríênte soprimeoto6 e p€ças ortiÍ[i3
do íabIitl € dos eqdprrErior ofsrt do, prpêl A4 759 de
priEtdre qu.ltdad. e !êrvrdor cotn soltr+'lre de gertio de
lotpressio de1lürnrrnte iDtúehdor, paÍ! rtand€r a3 Dêca$idadca
d. Sêcr'lt.rir Uuoicipâl de Educe§o coBfonne .spccificaçõ.s ê
coDdiçôes contidas Âo Pmcesso Liciraório no 0522019, Prcgão
Prcscüciâl íro 033/:018. quc p6saú a lazer pâlre integrâBtc desle
i-Dstrullleoto. it]dep€odaqterrcole de suas qiurscriçôc5.

FundrmrEução lcgal: t,ei Federal 8-666 93 e Lri Fedcral n"
r 0.510 2002
Dot çio Orç2mrrtáriai

!@aô d. !ê..éu M6!pn d< S«)

S6ia d. iõbsi..h I!Ícüç& G c{!l@iar.

!r1Á§.diariomuÍ, icipal.conLbr/assomasul 67

Àutor ver,:RosEr.ar -{lÍes

PROCURADORIA JURíDICA
REPUBLICAÇÁO POR II\CORREçÀO

Vrlorr Pelo fomeciaeÀto objeto desle CoDt:rto. a Coúrltant
p.gará à Contr.tâdâ a iElporrÀocia total de R§ l,íI.lXXr,m (eoto.
qu.fGrtl e uE Eil reois) con-esposd€flte a 1.128.000 côpias para o
peúodo de ll (doze) rocser que passam a intsÉ!'âr o pÍeseDte conúato
ilde<odcEte de su1 tr'àlscrição.
Prrzo da vigêncle: O ptazo de inicio desre Coltlrto ae.i aontrdo a
p.rair da lla aislnrbrr prrr vigorrr pêh pêríodo dc rtÉ 3I da
Dcr.rlbro d€ 20!9 ou ttê o térmlro dr enEer dos produtor rrn
cordiçôes êstipdadâs Do Àto Côrvocrtó{io do Pregilo Pr6êasirl
D" 033/!019. o quc ocorr.r primcio, podcndr-r scr pronogado oos
rerttrüs do aíigo 57, da Lci n' E.ó6ó 93.
Asaa!88ÍÊ5i Jefersoo Lr.riz Tomazolii Kalicis dc Eriro Frfiça , Álaí
Valério Pirçs Ramos,
Data da asrlnrtutâ; 22 de marco dc 2019.

Publicrdo por:
Ana Pâda Dôlcin

Código lderüIicrdor:E565Dt D3

PTOC TADORIÁ.N'RÍDICA
CONV-OCAçÂO PÁ§A A§§DTATURA DE ATÂ DE
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P*orrtru*t MANICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

Rosso Do SUL '
- EsrÁDo DE MATO G

LEl N' '1.t39r20{9 DE 24 DE ABRIL DE 2019'

AuroR VER.: Rosii^R ALVES

DECLARA DE UTILIDAOE PÚBUCA i,UNICIPAL

IE-Jõiiçi. A.sEBÉNUER' cou SED-E NA

ã'í'iãããi'§ao erenteL oo oesrE - MS'

o PREFEITO HUIüG|PAL- PE sÃ9 9I:RIEL 
DO OESrE Estado de

Mato crosso do Sul' faz "Êüiã "'Vã^'" 
Municipaiãprovou e ele sanciona er-

promulga a seguinte Lel:

â!'"=É,.8:.Ê*t#*:#:.i?:,1f ff"z:'sH[:*f l:â:ãB*:à:
Canártcs n"1163, BairÍo Jarolm \.:Iarrravv' 

r' 'n.innâmento
paÍásraro únieo.A rt*l.} :ítgbv;:i:3ã::t1iü3 

estiver em runcionamentc

a AssoãaçãoAssebenézere

AÉ f Esta tei entra em vigor na data de sua publicaçáo'

São Gabriel do Oeste 22 de abril de 2019'
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