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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO

uniceF^

Junto aos autos do processo licitatório n° 12/2021, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL SRP, os docunientos de CREDENCIAMENTO
apresentados para o presente certame. ;

SãoJoão dos Patos/MA, em 05 dé março de'2021

Francisco Eduardo da Veiga Lopes
.• Pregoeiro ^ . r-

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP; 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 unicef'>Sí

Processo Administrativo n° 11301001/2021
Modaiidade; Pregão Presencial n° 12/2021
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de
preços, para terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais, para
suprir a carência de pessoal das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA.

Ci|edencÍa|TÍént<3; te Empresa

INSTITUTO DE INTÈGRAÇÃO
SOCIAL-ÍMIS

CNPJ 22;178.20Ò/Ò001
•. ._,j " ' V .

www.saojoaGdospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



VrvLís
\ N

C"* vo i)r N<n\^ nísun {is_

B®3*iÍTrtTiinnoRr^ vSfrvcN f.\iirftnionouFN,»-íT^ , vsrr.stv rvmo.uouhl
P.Tgl;,T;'J>^lo:ROBERTO OA(f ILYA'FERREIRA
islíiu ..\xr\c\ ( ASC IACk < Itíl

mió:iiiiDot

'7;:;;bVCúlsÍá'̂ /o2/ío5i' kT(i:iiíii«>r

Xvda verdade:Em Testeriiuhho

Selo:RECFlIUS671lROZVKCKWAPLUU^^<Aro:i3a/Uw...^rsc^tv

EiPol .tó4.63 FERC;tó0A3 FADEP;tó0.18"FEMP;RS018.ToialASS.12vi.ivgg?'"' Cerisultç-avaüüade destç <elnnçisitéhW{V<://^e!^^^^

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE o Instituto de Integração Social - IMIS, CNPJ; sob o n°
22.178.200/0001-71, com endereço a Rua dos Professores, n® 22- B, Cohafuma,
CEP: 65078-300, município de São Luís - MA, através de seurepresentante legal
o Sr./Samuel Costa Bezerra, nacionalidade Brasileiro, estado civil casado,
profissão, empresário, portador do RG/MA n° 1000126698-3 e inscrito(a) no CPF
sob n° 557.003.493-53 jesidente e domiciliado na Cidade São Luis, Estado
Maranhão; OUTORGADO Mareio Roberto da Silva Ferreira, brasileiro, estado civil,
casado, profissão. Administrador do RG n° 0367238820093 e inscrito(a) no CPF
sob o n 751.145.003-25, CRA MA 6521, Cidade São Luis, Estado Maranhão.
PODERES QUE A OUTORGANTE confere ao OUTORGADO, poderes específicos
para representaro OUTORGANTE no processo Licitatório 13010001/2021, Pregão
Presencial n° 12/2021 SRP, podendo para tanto: transigir, desistir, receber, dar
quitação, firmar compromisso, vanar de ações, tudo fazer, promover, receber
intimações, receber citacão. confessar, renunciar ao direito sobre que se funda a
ação, produzir provas ou justificações, requerer, concordar com cálculos e
avaliações, fazer e aceitar propostas e conciliação, ratificar desistências epraticar,
prestar termos de compromissos e de responsabilidade,apresentar, juntar e retirar
quaisquer documentos, usar de todos os meios e recursos permitidos por lei,
perante qualquer destes atos neste processo licitatório e representar junto às
instituições e repartições públicas federais, estaduais e municipais, autárquicas,
sociedades de economia mista, bem como proceder a todos os atos necessários ao
fiel cumprimento deste mandato.

São Luis, 25 de fevereiro de 2021
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INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS - RUA DOS PROFESSORES N" 22- CASA N" 09
COHAFUMA, SAO LUÍS/MA, CEP 65078-300. CNPJ: 22.178.200/0001-71. E-MAIL: IMISSQCIAlTgjGMAIL COM

TELEFONE: (98) 3013 6226
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INSTITUTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
PREGÃO PRESENCIAL N o 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1301001/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 05/03/2021
HORÁRIO: 15:00 HORAS

ANEXO II

CARTA CREDENCIAL

Ref.: PREGÃO N' 012/2021

O INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS, CNPJ N°
22.178.200/00CM-71, com sede na RUA DOS PROFESSORES N° 22-B - CEP N°
65078-300 - CÕHAFUMA - SÃO LUIS-MA, neste ato representado pelo Sr.
SAMUEL COSTA BEZERRA, DIRETOR PRESIDENTE portador do RG N°
1000126698-3 e do CPF N° 557003493-53, BRASILEIRO, CASADO, ALAMEDA
N° 04 BLOCO L, CONDOMÍNIO ATLÀNTICO-BEQUIMÃO, CEP: 65061-500, SÃO
LUÍS-MA, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu
Procurador o Sr. MÁRCIO ROBERTO DA SILVA FERREIRA, portador do RG N°
0367238820093 e do CPF N° 751.145.003-25, BRASILEIRO, CASADO,
ADMINISTRADOR, residente a RUA DO ARIRIZAL 202, CONDOMÍNIO DITALY 1,
BLOCO 03, APT N° 202 , COHAMA, CEP N° 65067-197, SÃO LUÍS-MA , a quem
confere amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-
MA praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na
modalidade de Pregão N° 012/2021, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda poderes especiais para apresentar
lances verbais, negociar preços e demais condições, declarar a intenção de
interpor recursos, renunciar ao direito de interposição recursos, transigir,
desistir, firmar compromisso ou acordos, dando tudo por bom, firme e valioso.

São Luís, 01 de: março de 2021

Sdmuel Costa

INSTITI rO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL • IMIS
Samuel Costa Bezerra
RG: 1001266983 SSP/MA

CPF: 557.003.493-53

diretor presidente
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INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS - RUA DOS PROFESSORES N° 22- CASA
CÕHAFUMA, SÃO LUlS/MA, CEP 65078-300. CNPJ: 22.178.200/0001-71. E-MAIL:

IMISSOCIAL@GMAÍL.COM. TELEFONE: (98) 3013 6226
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração unicef^
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serviços e

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto, para fins de habilitação ao Pregão Presencial 12/2021 - SRP, que a empresa

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - IMIS, inscrita no CNPJ nS 22.178.200/0001-

Í0367288200-93

íem 02 de março
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BKAbIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DÊ INSCRIÇÃO

22.178.200/0001-71

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - IMIS

título do estabelecimento (NOME DE FANTASIA)
IMIS : , .

DATA DE ABERTURA

10/02/2015

CÓDIGO ECESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL _ ...
84.12-4-ÍÒ - Regulação das atividades desaúde,educação, serviços culturais e outros serviços sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científi^se técnicas não especificadas anteriormente
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
85.91-1-00 • Ensino de esportes
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURiDICA
399-9 -.Associação Privada

LOGRADOURO

R DOS PROFESSORES

CEP

65.078-300

BAIRRO/DISTRITO

COHAFUMA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ÍMiSSOCIAL(SGMAIL.COM

ENTEFEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

NUMERO

22

município

SAO LUI5

COMPLEMENTO

CASA 09

TELEFONE

(98) 8824-6665

PORTE

DEMAIS

UF

MA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DASITUAÇÃOCADASTRAL
10/02/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃOCADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Notmativa RFB n° 1.863, de 27 dedezembro de 2018.

Emitido no dia 18/02/2021 ás 10:34:28 (data e hora de Brasília).
Página: 1/1

192.168.015.15C

192.168.015.150
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
PREGÃO PRESENCIAL N o 012/2021
PROCESSO ADMIÍíISTRATIVO N° 1301001/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 05/03/2021
HORÁRIO: 15:00 HORAS

ANEXO m

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREGÃO N' 012/2021

Declaro, sob as penalidades da Lei, que o INSTITUTO MARANHENSE DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS, CNPJ N° 22.178.200/0001-71, está localizado e em
pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e
compatível para ^comprimento do objeto.

Declaro ainda que o instituto dispõe de escritório dotado de instalações,
recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: RUA DOS PROFESSORES N'' 22-B- COHAFUMA

CIDADE/ESTADO: SÃO LUÍS/MA

CEP: 65078-300

PONTO DE REFERÊNCIA:

À DIREITA: LAVA JATO BRASIL
Â ESQUERDA: OFICINA EXPRESSO

TELEFONE: (098) 3013-3226

São Luís, 01 de março de 2021

W/c/o/vows
I^^OLWs^MA

Samuel Costa Sezerm
Pr&ide

smASDr\'\oi u^.

\in>iw

rancpa) «sus

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - IMIS
Samuel Costa Bezerra

RG: 1001266983 SSP/MA
CPF: 557.003.493-53

DIRETOR PRESIDENTE

.«to;; loiioi

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS - RUA DOS PROFESSORES N" 22- CASAN" 09
' COHAFUMA, SAO LUlS/MA, CEP 65078-300. CNPJ: 22.178.200/0001-71. E-MAIL:

IMISSOCIALtfriGMAIL.COM. TELEFONE; (98) 3013 6226
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INSTITUTO

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS
CNPJ N°:.22.178.200/000]-71

Endereço: Rua dos Professores, N" 22, Casa 09,
Bairro Cohafuma, CEP: 65078-300 São Luis/N4A.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FACHADA

RECEPÇÃO

í-m.?

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS - RUA DOS PROFESSORES N"» 22- CASA N" 09
COHAFUMA, SÃO LUÍS/MA, CEP 65078-300. CNPJ: 22.178.200/0001-71. E-MAIL:

IMISSOCIAL@.GMAIL.COM. TELEFONE: (98) 3013 6226
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SALA DE REUNIÃO
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DEPARTAMENRTO PESSOAL

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS - RUA DOS PROFESSORES N" 22- CASA N" 09
COHAFUMA, SÃO LUÍS/MA, CEP 65078-300. CNPJ: 22.178.200/0001-71. E-MAIL:

IMISSQCIAL@.GMAIL.COM. TELEFONE: (98) 3013 6226



INSTITUTO

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

MARKETING E LICITAÇÃO

R

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS - RUA DOS PROFESSORES N" 22- CASA N" 09
COHAFUMA, SÃO LUÍS/MA, CEP 65078-300. CNPJ: 22.178.200/0001-71. E-MAIL:

IMISSOCIAL@GMAIL.COM. TELEFONE: (98) 3013 6226
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PRESIDÊNCIA

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS - RUA DOS PROFESSORES N° 22- CASAN" 09
COHAFUMA, SÃO LUÍS/MA, CEP 65078-300. CNPJ: 22.178.200/0001-71. E-MAIL:

IMISSOCIAL@GMAIL.COM. TELEFONE; (98) 3013 6226
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
PREGÃO PRESENCIAL N o012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1301001/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 05/03/2021
HORÃRIO: 15:00 HORAS

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO N' 012/2021

O INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS, inscrita no
CNPJ N° 22.178.200/0001-71 , por intermédio de seu representante legal o
Sr. SAMUEL COSTA BEZERRA, portador RG N° 10011266983_e do CPF n®
55700349353, Declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente as
exigências e os requisitos de habilitação previsto no instrumento convocatório
de pregão em epigrafe realizado pela Prefeitura Municipal de São João dos
Patos, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.
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E?éa,-5,r .-k.

f S»b( I SCk CM
•• '•NCA Kvcv c Miríiniiiii.
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São Luís, 01 de março de 2021 u.Tow Em Testemunho
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HENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - IMIS
Samuel Costa Bezerra
RG: 1001266983 SSP/MA

CPF: 557.003.493-53

DIRETOR PRESIDENTE

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS- RUA DOS PROFESSORES N-» 22- CASAN" 09
COHAFUMA, SÃO LUÍS/MA, CEP 65078-300. CNPJ: 22.178.200/0001-71. E-MAIL:

IMISSOCIAI/flGMAIL.COM. TELEFONE; (98) 3013 6226
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EDITAL PE CONVOCAÇÃO

/♦

O iNsnn/ro .çaaranhense de integração social - «Mis^por meio de seu
Presidente infra-assiriadOi atendendo o disposto no artigo 69®, do Estatuto Soàal em
vigência. S^NVpCA á AS^EMBLÉÍA GERAL EXTRAORDINÁRIA, eom a finalidade /
espwfica í^ra ALTEIÍÁÇÃO^DD ESTATUTO SOCIAL, conforme sufesequenle:

de julho de 2QÕ18

PròfèMores, N° 22^ Bairro Cohafun^a;Sâo Luis--^

:IÍ^rÍr|p:felp::ODhsew^^^^ Eújtirna Çonypç^

/ ♦
São Luís (MA), 11;de jjiinho.de 201ô

Prefeitura MumcM * Sao Jmo dos Paios MA
C^oitiissao Permanenfe de LicHaçao

CONFERE-C^lifl O-ORIGINAL
data.M^r 0^ ,iOPÁ.

tubrica

PRESIOEpmiMIS
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íNSrmjTD MARANHBMSE DE «VfTEGRAf

OTPJ: 2Z178.200/000T-71

UABlã

EDITAL DECONVOCAÇAO

DS AZBVg^^

0 792

OJl\KrnuroftW2^HENSEDE ihTTEGRAÇAo sQClAL- flMK^ por meio de seu Presidente infra-

assihadp, atendendo-o disposto no artigo 38°, do Estatuto Social êm vigência, GON^^OCA á
ASSEMBLÉIA GEÍWU. EXTRAORDINÁRIA, com a ^Hoalídade especifica para FAZER A NpVA

DIRETOR conforme o Estatuto:

Data: 20 dejülho de 2018,

LcxabRua d<^ Professores N°. 22^ Bairro CohafUma, São Luís/MA, GEP; 65.078-300

Horário:Às =16:<)0hs em úníea convocação.

•f

Sâo Luís (MA), 10 dejülho dè 2018.

PRESIDENTE IMIS

•vUl

poofR íaíotstRSSA?

Prefeitura Miuiicipal de Sao Juao dos Paios MA
Cortussâo Permanente de Licitacao

CONFERE COM O ORIGINAL

RATA / O?* I 'ZOT^j—
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INSmUTO''

tmis
AUTOãBtãDBAZEVSBè

ÃMf§iã9&»JtÊsiáÊim»
iNsnruromaranhensedêintegrAçAo

CNPJ:22.178.200/000f-7160792
Aíadá^^serhtifêíaGotIÉxtraordínâriadoinstitutoMaranhensedeintegraçãosocial-íMiS,

reagidanpdia20dejulhode2018naRuadosProfessoresN®.22,BaínoCohafunia,CEP:65,078-300

SàoLuè-Maiant^o,convpcadae^mcamenteparaELEIÇAODONOVOCONSELHODiRETOR.aos
20(vinte)diasdornês;deJulhodedoismifedezoito,naRtrâDosProfessoraN«.22,BairroCOhaQinia,

SâoUik-M/LCS*:65.078-300,ásdezesseishoras,empnme&aconvocação,apósaconstataçãoda

presençadossóciosquitescomsuasobr^açâessociais,conformeasregrasestatutárias,./níciou-sea

As^mbléiaGraalExtraordinária,convocadaespecificamentecomaflrralldadedeELEGEREDARTOSSE

AONOVOeCHSt^JjOpIRErORdo"iNSmUTOMARANHENSEDEINTEGRAÇAOSOCIAL-IMÍS.cujaa
convocaçãoatendeuoartigo34°incisoI,doEstatutoSociàlemvigência.Os-trabalhosforamintedos

comápalavradoPresidente,SenhorluIsPef^que,apósdarasboasvindasaossócios

presentes,agradeceupelapresençadetodosesolicitouamimMsjia{fePáí0hffA/ascÊ7ieíJto.^í/^para
Vler3c^demdodíaoquêfizdepronto.NaordemdapalavraoSf.JorgeLuizPereiraCoêiho(Presidente

doJMíS)cdmunlcouatodosqueestarrenunciandoaocargoemvirtudedeausênciaportempo

indeteiminadodácícfâdedeS3oLuís.NaordemdapalavraoSr.CéiioMarquesFreitas(1°Tesoureirodo
IMIS)tambémestárenunciandoaocargopormotivosdeforçamaior.NasequenciadasatividadeoSr.

JorgeLuizPereiraCp6ho(PresidentedoIMIS)presidenteinformouadesistidadosdemaiscargosdá

diretoria;ReguJarmdíteíhsteladáaAsserrfbJôia,Iniciou-seaeleiçãoeconsiderandoainscriçãodechapa

única,foiamesmaeléitáporaclamação,ficandoconstituídapelosseguintesmembros,conformeo

capítuloIVnosart39?)Parágrafo1°doBtatutoSocial,parao-^ercíciodomandatonoperíodode

20.07,2018até1987.2022:destaformaficaoConseiho.Dir^nDIRETORPréâdmt^Sami/e/Casm

Bezeh^D&^orVlcfrPresfdente;PaufóAndersonNdsctmmtoSfh^.DiréforAdmfnistratnfo:Maríade

FátnmFfnanc^^.JeovandeJesusPe/sCutrím^OConstoDiretordo

!NSTTpjnro;MARi?^DEINÍEGRAÇtoSOCIAL-1M5deitaporaclamaçãor^Assemblé^Geral
Extraordinária,tomapo^enadatadesuacfeíçâo.Nadamaishave^dâo^rrcgisti^do,éhcenfqesteata
iíuevai:assinadapormimPOMms,Naarmvntn.raíggXÍKnlí^Tft!^ifré:éé:^^
epelosdemaismembrosdaDiretoriaeleita.

Sàd;

Admin

\ dejulhode2018.

ff<
DiretorVlcfo-présídente

DlrêtoKFínãncGiro
prefeituraMunicipalOeS&oJoãodosPatosma^

CoitiissaoPermanentedeLiciláaçaímitMyy
CONFERECOMOORI^

DíilA-Síi-Sâ-_2S2,|

uürjfn
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mmo DE mssE dos díhgentes

"rcRMÒ DÉ POSSE DÓS MEMBROS DA DIRETORIA DO INSTITITO MARANHENSE DÊ
IMTEGafllÇiSOSOaAL-IMIS.

GESTAOíZO açjuihò de20T8 a 19 dejulho de 202Z

De cpnfprmidadè com o resultado da eleição ocorrida na Assembléia Geral

Extóódináríâ da IIOTTUTO MARANHENSE DE INTEGI^VÇAO SOCIAL - (MB, realizada np
dia 20dejulho de:zpi8; tomam posseps membros eleitos, para um mandato de f04 anosj, a

2018 à 19 dejulho :de 2022, conforme relacionados abairro:

Prefeitura Mumcipal rte Sao João rios P.uos MA
Comissão Pennaneniü 'ío i icilar,.io

CONFERE COM O ORIGINAL

DA TA .,0^

KreíorPreskf^ifô

Sâo Luis/MA. 20 dejuího.de 2018.

CONSEWO DIRETOR

Diretor Wç&Pfeádertte

A
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''̂ INSTITUTO'̂ ^ tiãUiA DB AZMvwBm
Bc^USrs CMI,Íb p£s*9M

iwsnraro maranhense deintegração sòcíAl - imís 5 0 7 q y
CNPJ: 22.178.200/^0001-71 ^

RELAÇÃO DADÍRETOraA
, .. QUADfaÊNIO-20/07/2ÓI8A 18/07/2022

DIRETOR PRSIDENTE: Samuel Costa Bezerra
NAaorííÂUti^È: Br^iíeiro
PROFISSAO: Autônomo
ENDEREÇO: AíâíTieda.04. n" 01, Bloco Atlântico -A Apto 403, Ba/nro Bequimâo, São Luís-MA CEP:
65.061-500.
RG: í 00126698-3 SSP-ÍVJA
CPF:557.0b3:4?3-53
ESTADO QV^DCasadò ^
MANDATO; 04 fqua&o|. Anos

DIRETOR VIGE-PRESIDENTErPauIo Anderson Nasdmento Síh/a
^ÍACIONAUDi^E: Brasileiro
rROSSSAOjErnpresáriô
ENDEREÇO: Rua 03, Quadra 14,N«i2,^irTo Cohafi-acIV.Sád tuís/MA CEP: 65.054-583.
RG: 11 Ó^HI931 SEJUSP^
CPP:849;294.72M4

CTÃ^ÒVlüGasadp
tóANDÁTO; 64 jqudtrol. Anos

DIRETORA ADMINISTRATIVA: Maria de Fátima Nascimento Sílva
NAGÔNAUDADÈ: Brasileira
PRGFlSSAOAiJtónomo-
ENDEREÇO: Rua 03, Quadra 05, N" 40, BairroCchatrae IV, São Lujs/MA CEP: 65.054^530.
RG: 1Ò7782399-9 SSP/MA
d'P:053.939303-72
ESTADO QVJL-Casada
(VV^DATO: 04 fquafrp). Anos

^IRETDRBNANGEtoJeovan deJesus Reis Culrim

,ÍAÒÕNAuDAP£ Brejeiro
PtópISSAÕÃutônomp;
ENDEREÇO: Rua Dom Pedro I, N^ 74, Bairro de Fátima, São Lui:
fe;T61241930SSP/MA
GPB657;Ó2a69^15
ESTATO Qyi^ lesado
MANPAT^ 04íq^tro). Anos

Prelctlura Municipal de Sao João dos Paios MA
CodiissaoPermanente de Licitaçao

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA, 01 ,0^ , icn,]

SamutI., 4q?Í(ã jj)j

L/ítK.rA'*'- síE>í*'•'«iSâPJ
».3.-U. n • <yy kí.^vi\SSúS
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ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO IMIS - INSTITUTO DE
MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Aos 30 .dias do mês de abril do ano de dois mil e vinle, nessa cidade de São l.uis.
Estado do Maranhão, realizou a Assembléia Extraordinária do IMIS - INSTITUTO
MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, em primeira convocação às 14:00
horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda e última convocação
às 15:00 horas, no mesmo dia e local com a presença mimma de 04 (quatro), em
sua sede social, sito Rua dos Professores, n" 22 - B, Cohafuma. a presença de 06
associados abaixo assinados, e após verificado pelo Presidente Sr. Samuel Costa
Bezerra, que onúmero legal já estava presente, iniciou a Assembléia e convidou
o Sr. Jeovan de Jesus, Diretor Financeiro a tomar assento à mesa e a mim Paulo
Anderson Vice ( '̂residenle. para secietanar os uabalhos. composto a mesa. pediu
a mim. secretario, que procedesse á leitura do Editai de Convocação que foi
amplamente divulgado através de circulares a todos dos associados, afixado em
lugar próprio na sede do Instituto, e publicado no Jornal J^equeno no dia
30/03/2020, o qual passo a transcrever o referido EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARÁ ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA;

O Presidente do llvilS - Instituto Maranhense de integração Sociai, inscráu no
C.N.P.J. süb.,0 n'̂ 22.178.200/0001-71, convoca de acordo com o Estatuto Sucial,
artigo "'37'' todos os associados para se reunirem em Assembléia L^eral
Extraordinária que realizar-se-á no dia 30 de abril 2020, em primeiia convocação
para às 14-00 horas com a presença de dois terços cio número de associaoos, em
segunda e última convocação as 15.00 horas com a presença de no mínimo 04
associados; tendo como local a Sede do IMIS na Rua dos Professores, n 22
Cohafuina, CEP: 65078-300, município de São Luís - MA, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: . ^

1- Ratificação 'de Assembléia realizada em 30 de maio ^

II- Avaliação do Planejamento estratégico

III - Substituição da Diretoria Administrati^
São Luis. 30 de março de 2020- j
Lido o Edital, eu Paulo, passo ao fg/esidenle oSr. Samuel Costa a paiâvia-e^
seguida, o Presidente agradece a presença de todos, e ressalva a rniporlancici
desta Assembléia e de imediato passa a lê oprimeiro item de pauta, I- Ratiticaçao
deWnvbiéia realizada em 30 de maio 2019, o Presidente começa a explanar
a todos os presentes o porquê deste item e sua necessidade de ratilicaçao, a
Assembléia realizada em 30 de maio de 2019, ocorreu dentro dos critérios
estatutário e para cumprir a necessidade da posse dos conselheiros reíerendos, e
que deveria ser levada a registro conlorme manda oEstatuto, lato que por doença
do associado responsável, a mesma foi arciuivada sem odevidc^éy^, poi este

TELEKONE; (98) 3Ü13 6226

/

/

.Piej^itura n/lumcipal rt« Sao J(W»o rios Pato?
Coriiissao Peímanenie rie Liciiaçflo

CONFERE COM O QRiGIN,

DATa 02/;Q3 ; '2P,

-1 no Ttfo mc 1 cr»

192.168.015.150
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n'iotivo'eslamos trazendo aAssembléia que é o poder soberano, para que seja íeita
a Ratificação de todo conteúdo contido naquele ato, e que se leve a registro
juntamente com esta Ata da Assernoieia realizada com este ponto de pauta, apos
esclarecimento o presidente coloca a palavra a disposição dos associados, para
que estes possa se pronunciar se concorda ou não com esse item de pauta e o
devido registro, todos os presentes se manifestaram a favor, coin uma indagaçao
do Sr. Jeovan, oque vai ser feito, é apenas o registro da Ala que já deveria ter sido
realizada e que não vê problema nisto, o Presidente retomando a fala. passa para
o segundo item de pauta. II- Avaliação do Planejamento estratégico, o br.
Samuel ressalta a importância deste traballio que estar sendo desenvolvido com
toda equipe e a frente deste o Sr. Advaldo Campeio, Consultor de Empresas de
Recife com larga experiência nesla área. proporcionando treinamento e Palestras
na temática da Gestão de Qualidade com Excelência, neste momento a Diretora
Administrativa Maria de Fatima pede a palavra, e parabenizar o trabalho que estai
sendo feito, e o [reinamento realizado, e aproveita para agradecer o tempo que
esteve à frentfe da Diretoria Administrativa, e que estar saindo por motivo de força
maior, e em conversa direta com Presidente indica o Sr. Gilberto de Oliveira, para
lhe substitui-la na direção, visto que. jã o conhece a muito tempo, e entrou em
neg.ociação direta com omesmo sobre ovalor do capital investido na íundaçao do
Instituto, parte desle o IMIS já fez pagamento diretamente a minha pessoa, e a
outra parte se o nome do Gilberto foi aprovados será realizado entre Ele e Eu,
voltando a palavra para oSr. Samuel Costa Presidente, ele agradece a Mana de
Fatima por todo trabalho realizado durante sua gestão, e enfatiza que ela continua
como associada, apenas não mais á frente da diretoria, evoltando ao I lanejamento
Estratégico, o Presidente ressalta sua importância e reforça que as metas devem
ser'cun;ipridas por todos os setores do IMIS. e que o Consultor o Sr. Advaldo
Campeio vai continuar acompanhando oos os resultados, conforme ele^ mesmo
falou no fechamento da primeira etapa dia 31 de março, e dando sequencia ao
terceiro item de pauta, III - Substituição da Diretoria Administrativa o
Presidente repassa a todos como foi já dito anteriormente, a nossa Diretora
Administrativa em exercido entregou o cargo em 10 de março por motivo de força
maior, e como não podemos ficar sem esta Diretoria, indicamos o nome do br.»
Gilberto de Oliveira Barbosa, para ocupar esta vaga. e quero logo esclarecer.
porque todos.dicàm ciente que o critério usado não íoi tempo como associado, e
sim a postura de trabalho que o mesmo vinha desenvolvendo em outra Mnçao
dentro do IMIS e sua disposição de contribuir e aprender, mais a Assembléia e
soberana e se tiver outro nome a apresentar, ou descordar de nossa indicaçao^
passo a palavra a todos para se pronunciar, neste momento o Sr... ^
palavra e diz que apesar da surpresa pela indicaçao. aprova onome de Gi bc ^
enfatizar que realmente ele vem se destacando, também o Sr. í auio. laz sua
ratificação e diz que oPresid^te fez uma boa escolha, nao tendo ninguém mais
querendo se pronunciar, OAÍ^sidenle retomou a palavra e em seguida pediu a
todos os presentes que ^fêsse se aprova ou não aindicaçao, esolicitou que quem
aprovasse levantasse asFnãos, e por unanimidade, o nome do Sr,_ Gilberto de
Oliveir^a Barbosa, foi aprovado como novo Diretor Administrativo, que ja de imedia o
damos posse, ao mesmo e desejamos que ele possa ter exito a frente desta
Diretoria coi;^ribuindo junto com lodo o
passo a pj
e diz quei

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIA
COHAFUMA. SÃO I,.UlS/MA. CEP 65078-300. CNPJ: 2^

TELEFOf

'lunto dq IMIS,.lindO junto com lUUU u u •'t»!f4Veih'i '̂Wumçlpai^SaoJoao^^^
ao mesmo neste iriome ito,
e o primeiro momento qu§Qíl^€íBgrCG)®.'''/ '̂(§Rftf^Ãt?^

_ iifTo Kfo oo. n,

,-IMIS- RUA .
.i78,20(5yor(ío
98) 3013 6226

PROF^SORES

dicação

i92.168r015
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crescer e desenvolver um bom Irabalho, entende que a responsabilidade é grande
e que apesar^ da pouca experiência, estar pronto para trabalhar e aprender, a
palavra volta ao Presidente que franquear a palavra as presentes, e por nada mais
haver a discutir nesta assembléia, o presidente Samuel Costa, dar por encerrada
esta Assembléia, e Eu, Paulo como secretário, lavro a presente, e juntamente com
o Presidente e todos presentes, assinamos abaixo, São Luis, 30 de abril de 2020.

Samuel Costa Bezerra

jeovan de Jesus ReisJ^utrim

Raiáj-^wdferson Nascimento da/Silva ^

VmVrUMUJLU

fvlaria de Fatima4»4a^cime^ Silva
yj^' - •

Gilberto de Oliveira Barbosa

Júlio Júlio César Pereira Brandão

Podei Judiciaiio rjMA Selo
AVFRBAn?nfl?01QK7PI KSKHYPrO?-!. 16/0Ç)/?n?Ci
IS07 00, Atrr 1f> 0.2. ParieM)' INST MAR.ANHrNSL IM.
iNTFOnACAO S0CIA1., lòíal 7ó.'l0 Finol,Fí,'- 6fl,00
rpRC Rt ?,00 FADFÍP RJ ?.7n FFML' RJ?. /O Oiíi.isuiiB
ftin hni)9 //selo. tjina. iiis hi

ei Judiciano 10/09;20?0RBA0?90?fiRR'll5^PK7tTQKJv

ã nw??ormoi RJ (>r..oo
Fe ní^FA^S? m ffmp ní F.™
htipfl //selo.i)ma iiiAHf

?OnACAOSOaAl.;ota1BJn^^

SÍW-;

Bsi7s0

Pre»eif»if8 Municipal rte Sao Joan (Jos Paios M/»
Comissão Perinanenie rte Licilaçao

CONFERE COM O ORIGINAL

. DATA. 07^,03 ,yjOZX^

RiiUr^ti

c '1 A T ri AE / A O E L r h .y O
vycw^uo Civn.DF PESSOAS .n:rur>:n.vs

RrunALMA i^UT roNris
rnv.r-.ia.-:

O -.•risi-iur i!ocii!df:idJ edcont! '•

55'2 6'9"""
16SET.20Z0 . ^ v
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I V'

DSOCIAL-IMIS- RUA DOS PROFESSORES Í^"J^ASA N" 09
CNPJ: 22.178.200/0001-71. E-MAIL; IMISSOCÍAltfijGMAlLCQM-
DFONE: (98) 3013 6226

192.168.015.150
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IMIS - INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO l'ARA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do IMiS - InsliiuLu Maranhense de Integração Social, inscrita no
C.N.P.-j. sob o n" 22.1 78.200/000 1-7 1. cotwoca de acordo com o Estatuto Social,
artigo, 37", todos os associados para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária que realizar-se-á no dia 30 de abril 2020, em primeira
convocação para às ]4;00 horas com a presença de dois terços do número de
associados, em segunda e última convocação as I5;00 horas com a presença de
no mínimo 04 associados; tendo como locai a Sede do (MIS na Rua dos
Proiessores, n" 22 - 13, Coharunia. CEP; 05078-300, município de São Luís - MA, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia;

I- Ratificação de Assembléia realizada em 30 de maio 2019.

II- Avaliação do Planejamento estratégico.

111 - Substituição da Diretoria Administrativa.

São Luís, 30 de março de 2020

Samuel Costti Bezerra

ld<ESIüENTE

Prefeitura Municrpaf (Je Sao Joan ilos Paios
Coifiissao Permaiwnte iie Licitaç.io

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA., , e8 í?0Z f

uOr/cá

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS - RUA DOS PROF^
COHAFUMA, SÃO LUlS/MA. CEP 65078-300. CNPJ: 22.178.200/0001-71. E " "

TELEFONE: (98) 3013 6226 ^

22- CASA N" 09
llSSOClAL@GMAIL.COM.

192.168.015.150
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RfA.ACÁO DA DIRETORIA

• QUADRIÊNIO - 30/0^/2020 A 18/07/2022

DIRETOR PRESIDENTE: Sctmuci Cosia í3c-íerra

NACIONALIDADE: Biasiieno

PROFISSÃO: AclíriínisUcido;

ENDEREÇO: Aíaniedci bloco L, Apafiarnenio '103, Condomínio AdâfUico. Beciuiniao, Sáo
Luís/MA

RG; •1001 2ÓÓ90-3 SSP/MA

CPF: 557.003.']93-33

ESTADO CIVIL: Casado

DIRETOR VICE-PRESIDENTE: Paulo Andoison Nascimenlo Silva
NACIONALIDADE: Brasileiro

.'i

PROFISSÃO: Auíònonio

ENDEREÇO: Rua 08. quadra I'1. casa I2. cohauac V. SáoJosé de Ribamar/MA

RG: I I0'I4 1991 SSP/MA

CPF:8'i9.294.'/2A'3't

ESTADOCIVIL: Casado

DIRETÒ/íA ADMINISTRATIVA: Gilbedo de Oliveira Barbosa

NACIONALIDADE: Brasileira

PROFISSÃO: Aulónoino

ENDEREÇO: Avenida Principal iVlaioba. n" 22. IC-iço do Luimar/MA

RG: 27 17582200á-ó SSP/MA

CPF:605.2)'1.2'73-I?

ESTADO CIVIL: Solleiro

DIRETOR FINACEIRO: Jeovan de Jesus Reis Culn/r

NACIONALIDADE: Brasileno

PROFISSÃO: Autônomo

Prefeitura Municipat cfe Sao João rtos Patos M;»
CoilJissao Permanente tle Licitac-to

CONFERE COM O ORIGINAL

Data.

ENDEREÇO: K'ua Dom Pedro II. 3á9. Bairro de Faiima. São Luis/MA
INSTITiÍtO maranhense de integração SOC1AL-IM1S - RUA DOS PROFESSORESNÍ^^^^ASA 09

COHAFUMA SÃO LUÍS/MA. CEP 65078-300. CNPJ; 22.178.200/0001-71. E-MAIL; 1 AL^OMAlo.COM.
TELEFONE: (98) 3013 622f5

192.168.015.150
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RgV 16.124 1930 SSP/MA

CPF; 657.020.693-1 5

ESTADO CIVIL; Solteiro

^^^TUÁRIADEAZBVÍ
liegislro Civil de Pessoas Juridic

microfilme n® 6 5 2 6 9

Sao Luis/MA. OI de setembro de 2020.

SAMUEL COSTA BEZERRA

DIRETOR PRESIDENTE

SaoJo.ir. ,ios Pams ivi;>Coni.ss.ao PçfíiMiif.-nie iJp I íchhc.io

CONFERE COM OORíGíNAL

íubrit
_Z

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS - RUA DOS PROFESSÊTRES22- CASA N" 09
COHAFUMA, SAO LUÍS/MA, CEP 65078-300. CNPJ; 22.178.200/0001-71. E-MAJ22 IM1SS0C1AL@GMA1L.COM.

TELEFONE: (98) 3013 6226

192.168.015.150
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ESTATUTO CONSOLIDADO

CAPITULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE ATUAÇÃO EANO SOCIAL

Art. 1® - O Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS, constituído em 10 fevereiro
2015, é uma entidade social, com direito filantrópico sendo urna pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos de duração indeterminada, com personalidade jurídica própria,
com sede e foro na cidade de São Luís no estado do Maranhão e atuação em todo território
nacional, com a finalidade e objetivos de contribuir para a promoção do desenvolvimento
nacional, nos valores universais, nos termos da lei 9.790\99 de forma social e sustentável,
a partirda melhoria de qualidade da gestão das organizações públicas e privadas,

V

Art. 2s - O Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS, fica constituído sob forma
de associação dvü, de pessoa jurídica, nos termos da legislação, com prazo de duração
indeterminado com área de atuação em todo território nacional, e outros países que se
demandam a sua área de atuação.

Art, 32- O Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS, sempre que necessário criará
Subsede em todos os Municípios do Maranhão e Estados do Brasil e no Exterior.

Parágrafo primeiro: A decisão de criar estas Subsedes, obedecerá rigorosamente às
necessidades de apoio logística às atividades da entidade e ocorreráem Assembléia Geral
convocada parã^este fim.

Parágrafo segundo: O Estatuto se fundamenta nos princípios do regime democrático, do
estado de Direito e de livres iniciativas, tendo como base a Constituição Federal às leis, e
demais leis pertinentes á especial.

Parágrafo terceiro: é regido pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
economicidade _e-eficiência, e a universalidade dos serviços e não fará qualquer
discriminação de raça gênero ou religião (Lei 9.790/99, inciso I, Art. 49). ^
Parágrafo quarto: reger-se-á pelo presente Estatuto, pelos demais regulamentos internos
aprovados porsuaadministração e pela tóslação aplicável.

Parágrafo quinto: tem sede é foro no Município é Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, estando localizada na Rua dos Professores, Ns 22, Bairro, Casa 09, Cohafuma,
CEP: 65.078-300--.São Luís/MA Gom ação em todo o território nacionál e/ou internacional,
bem como podendo estabelecer subsedes em qualquer localidade.

Art. 49,b' instituto Maranhense de Integração Social - IMIS, tem por finalidade; é regido
por este Estatuto e, para alcançar seus objetivos e finalidades InGtitucionaiy pp-rtratégirns
poderá desenvolver as seguintes atividades:

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇAO SOCIAL-IMIS - RI
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Seção I - No campo da assistência social propriamente dita:

í - Promover á proteção à família, à Infância e à adolescência, assim como a integração ao
mercado de trabalho;

II - Promover a orientação, o apoio soclofamiliare o apoio socioeducativo em melo aberto
a crianças e adolescentes;

III - Promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio
ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos;

fV - Promover o desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza;

V-Apoiar Oatendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da Assistência
Sociai, LOAS, e a defesa e a garantia de seus direitos;

VI - Desenvolver açõés de proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência é
velhice;

VII - Amparo as crianças e adolescentes carentes;

VIII -'Ações de~preservação, habitação, reabilitação e integração à vida cornunitária de
pessoas portadoras de deficiência;

IX - A Integração ao mercado de trabalho;

X - A assistência educacional ou de saúde;

XI - Desenvolvimento da Cultura;

XII - Promover, apoiar, favorecer e divulgar atividades de assistência social, visando à
proteção da infância è adolescência, através do desenvolvimento de projetos de caráter
social, recreativo, cultural, cívico, educacional eesportivo; ^
XIII - Favorecer o desenvolvimento da igualdade de oportunidade entre as pessoas,
mediante a elaboração e participação em programas e projetos educacionais e esportivos
junto a comunidades carentes, destinados prioritariamente às camadas menos favorecidas
da população;

XIV-Realizar"e/ou apoiar eventos, campanhas, concursos, programas, projetos e ações
destinados a promover e difundir os objetos do Instituto Maranhense de integração Social
-IMIS

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇAO SOCIAL-IMIS - RU.
COHAFUMA, SÃO LUlS/MA, CEP 65078-300. CNPJ: 22.178.200/0
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XV-Promover a ética, a paz, acidadania, ovoluntariado, os direitos humanos, ademocracia
e demais valores sociais relativos ao desenvolvimento dos objetos Instituto Maranhense
de Integração Social- IMIS.

XVI - Defender os interesses coletivos dos moradores contra todas as formas de
discriminações, priorizando a melhoria das condições de vida e garantia dos direitos da
família; da criança, do adolescente, do jovem, da mulher, do idoso e das minorias;

XVII - Atuar na área da Assistência Social no que se refere à proteção social básica e
especial, profissionalização egeração de renda das famílias atendidas;

XVIII - Promover a saúde integral visando o desenvolvimento harmônico da criança, do
adolescente e do jovem;

XIX -Promover ademocratização do acesso abens culturais, bem como oferecer atividades
defruição, experimentação e capacitação cultural;

XX - Realizar atividades de educação, proteção, preservação e recuperação do patrimônio
ambiental visando um desenvolvimento local equilibrado e sustentável;

XXI - Oferecer atividades deesporte e lazer para o público atendido;
/'

XXII -AÂssoclação trabalha junto ao indivíduo, à família e àcomunidade, com oobjetivo
de diminuir as vulnerabilidades sociais, desenvolver potencialidades, adquirir e fortalecer
vínculos familiares e comunitários;

XXMI - Étambém objetivo da Associação, como filosofia da instituição, atuar junto ao seu
público alvo, crianças, adolescente, jovens efamília, gerando uma consciência acerca da
sexualidade, eyitando a iniciação sexual precoce, a gravidez, assim como as doenças
sexualmente transmissíveis, em especial, aSíndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)
bem como prevenir o uso de drogas e os impactos da violência provocada por tal
comportamento ou situação social;

Parágrafo primeiro: Fomentar, apoiar, e promover suas atividades, seus objetivos e suas
finalidades, fica este Estatuto regulamentado na Lei 13.019/2014, que regula as relações
de parceria entre Estado eSociedade Civil evale para aUnião, estados> distrito federal e
municípios, \

Patógrafo segundo: Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas,
configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações
correlatas, põr meio da doação de recursos físicos, humanos efinanceiros, ou ainda pela
prestação de serviços intermediários eterceirização de apoio aoutras organizações sem
fins lucrativos eaórgãos do setor público, estatais que atuem em áreas afins.

Parágrafo terceiro: OInstituto Maranhense de Integração Social ^ IMIS não distribui entre
os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais
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excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício desuas atividades, e osaplica
integramente na consecução dos seus objetivossociais.

Art. 5®. No desenvolvimento de suas atividades o Instituto Maranhense de Integração
Social - IMIS prestará serviços gratuitos permanentes e não fará qualquer descriminaçao a
clientela, em razão do sexo, cor, nacionalidade, profissão, credo político e religioso.

Art. 62-0 Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS terá um Regimento Interno
que aprovado ém Assembléia Geral, disciplinará o seu funcionamento.

Art. 72 - O Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS a fim de cumprir suas
finalidades seorganizará em tantas unidades deprestação deserviços, quantas sefizerem
necessárias, as quais sé regerão pelo Regimento Interno, aludido noArtigo 62.

11 - DA CONSECUÇÃO DE SEUS FINS

Art. 82 - O Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS tem por finalidade de
natureza social,

atuar emtodosos campos de sociais, principalmente de cunho assistencial, com autonomia
administrativa, financeira. Jurídica e patrimonial por meio de:

Seção I- No campo da assistência educacional de formação geral;

I - Promover ás modalidades de ensino: educação de jovens e Adultos; educação
profissional etecnológica; educação especial; educação ambiental eeducação àdistância;

II - Promover a educação básica através dos níveis de ensino: educação infantil; ensino^\.
fundamental; ensino médio; educação superior;

III - Apoiar é fomentar a criação de programas de ensino profissionalizantes e pesquisas
relativas à educação a nívèl superior e graduação em direitos humanos;

\
IV - Desenvolver a formação, o treinamento e á especialização de pessoas nos campos de
conhecimentos científicos, técnicos e educacionais;

V- implantar e programar projetos e planos de interesse das organizações contratantes;

VI - Propor, executar e disseminar estudos e pesquisas nas áreas de educação e ação
comunitária;

>

Vil - Garantir, assegurar a prestação de serviço de pesquisa para o desenvolvimento
comunitário e'humano, na busca de soluções^lternativas para o desenvolvimento

. fie Licitação
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Xlli - Elaborar planos de desenvolvimento e projetos urbanísticos nas escolas nacionais,
regional municipal e local;

XI - Fomentar e'desenvolver intercâmbios e celebrar convênios, projetos de cooperação
e/ou termo de parcerias com órgãos públicos, governamentais e não-governamentaís,
nacionais ou internacionais, que favoreçam oaperfeiçoamento da formação educacional e
da qualificação profissional dos trabalhadores, para ofomento eaexecução das atividades
de interesse público previstos em lei, especialmente dirigidos aos trabalhadores e
trabalhadoras;

X- Oferecer assessoria a educadores para a formulação e implementação de projetos,
educacionais e de ação comunitária;

XI -Impiifsionar acapacitação eformação técnico-prpfissional metódica, caracterizada por
atividades teóricas epráticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, dentre
a qual deve prevalecer o aspecto educativo sobre o prático (Lei do Aprendiz n,
10.097/2000);

XII -Apoiar epermitir aformação técnico-profissional de jovens de 14 a24 anos, dentro
dos princípios da proteção integral do jovem, garantidos pela legislação brasileira (Lei ríQ.
10.097/2000); "

XIII - Promover é incentivar ações que visem odesenvolvimento em geral, direcionado à
promoção e integração de pessoas, organizações sociais e comunidades através de
realização direta è indireta em ações administrativas, gerenciais, institucionais, técnicas e
operacionais em atividades, programas, projetos e assemelhados de interesse social
realizados por Universidades, instituições de Ensino Públicos e Particulares, e outras
relacionadas com Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico e Social, Ensino,
Pesquisa, Extensão, desenvolvimento Institucional Cientifico eTecnológico,

XIV - Apoiar intercâmbio nacional e internacional, em todos os níveis científicos,
tecnológicos e campos de conhecimento e difusão;

XV -Apoio erealização de atividades, programas, projetos eassemelhados, destinados por
Norma Operacional ena forma da legislação específica, incluindo concessão de doaçoes,
bolsas e outros incentivos;

XVI - Desenvolver atividades de treinamento, capacitação e atualização na formação e
especialização nos âmbitos acadêmicos e profissionais,

XVII - Realizar outrás atividades e programas altruísticOs, beneficentes, científicos, e
educacionais etecnológicos que visem obem estar comunitário, apreservação do meio-
ambiente eofortalecimento do Terceiro Setor; ^

RUA 1íOS PROFESSORESINSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIA^US - RUA i
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XVMl - Promoção de estudos, intercâmbio e analise de experiências administrativas
brasileiras e estrangeiras, como subsídios para a elaboração de propostas de políticas
públicas municipais, estaduais e federais;

XIX - Promover assistência jurídica gratuita aos movimentos sociais, bem como, promover
e difundir estudos jurídicos;

XX - Estimular a parceria, o dialogo local e solidariedade entre os diferentes segmentos
sociais, participando junto com outras entidades de atividades que tenham Interesses
comuns;

XXI - Promover a Implantar programas de instrução e divulgação de ações de autodefesa
às comunidades, inclusive estabelecendo parcerias, visando projetos e campanhas
educativas de interesse da segurança pública;

XXII - Apoiar e estimular o desenvolvimento dos níveis mais elevados do ensino superior e
do conhecimento cientifica e tecnológico no âmbito de sua área de atuação nas diversas
regiões do Brasil, da Pesquisa,da Criança Artística, bem como o avanço do Ensino Superior;

XXIII - Coordenar, formular e programar políticas relativas ao esporte educacional,
desenvolvendo gestão de planejamento, avaliação é controle de programas, projetos e
ações; -

XXIV - Promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos para o
fortalecimento da cidadania, maior eficiência da gestão pública e desenvolvimento
institucional;

XXV - Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores
da economia;

.74'

XXVI - Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo de
geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades régionais;

XXVII - Desenvolver programas de extenso e de divulgação científica e tecnológica;

XXVIII - Realizar sirnpósio, debates, conferências, cursos e estudos visando à produção e O
aperfeiçpamentó do ensino e do conhecimento cientifico e pesquisas objetivando a busca
de alternativas que minimizem as conseqüências do alto nível de desocupação entre os
setores mais pobres e excluídos da população beneficiárias;

XIXX - Elaborare promover programasde ensino e educação dè formação geral continuada
da população, promovendo atividades especializadas depe£isiUfí.firpfjssional, aos níveis de
qualificação, habilitação e especialização profissional;

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇAOSOGIAL-IMIS - R
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XXX - Promover e estimular o desenvolvimento institucional e a divulgação de
conhecimentos através dá realização de cursos,simpósios, seminários,congressose outros
eventos, e da edição de publicações;

XXXi - Manter, ^organizar, coordenar e/ou gerenciar bibliotecas, videotecas, dvdtecas,
ciheclübes;

XXXII - Promover cursos e premiar trabalhos e teses, dentro de projetos que venham a
colaborar para incentivar aspectos da educação, cultura, responsabilidade social, ecologia,
preservação do patrimônio artístico e cultural;

XXXIII - Promover a inclusão social por meio de projetosdirecionados ou de apoioa outros
já existentes;

XXXIV^frEstabèlecer contratos com grupos de comunicação social com o propósito de
produzir .e exibir programas educativos, culturais, ecológicos, etc., bem como com
empresas de produção gráfica para reproduzir, em qualquer tipo de suporte, os materiais
provenientes das tarefas executadas;

XXXV - Promover a criação e implantação de escolas técnicas de nível médio com curso
para a formação^ de técnicos em gestão ambiental, meio ambiente e ecologia, mediante
previa autorização de funcionamento pelo Ministério da Educação e da Secretaria de
Estado da EducSção;
XXXVI - Lutar pela integração com os movimentos e entidades nacionais e internacionais
que lutam em defesa dos interesses do conjunto da classe trabalhadora em geral e dos
trabalhadores em educação em especial;

Seção II - No campo da assistência àsaúde, promover adefesa, preservação econservação
do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, inclusive através de programas de
educação e de proteção ambiental.

I- Desenvolver, eventos comunitários que fortaleçam òs vínculos da comunidade com sua
políciá ê^^o valor da integração de esforços nâ prevenção de infrações e acidentes;

II - Propor às autoridades cornpetentes a adoção de medidas que tragam melhores
condições de vida à família policial e de trabalho aos policiais e integrantes dos demais
órgãos que prestam serviço à causa da segurança da comunidade;

líl TElaborar, executar projetos, pesquisas e trabalhos que visem o desenvolvimento
sustentável, a preservação e divulgação do meio ambiente, aconscientização ecológica e a
promoção do bem-estar social;

IV - Pesquisar e desenvolver em conjunto com a comunidade maranhenses e brasileiras,
alternativas pára alcançar o desenvolvimento sustentável: .

Mm
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V - Promover a defesa de bens ê direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio
ambiente;

VI - Estimular o desenvolvimento sòcioeconômico através da garantia do acesso e gestão
democráticos e ecologicamente sustentáveis dos recursos naturais;

t

VII - Promoveria realizar e divulgar pesquisas e estudos, organizar documentação ê
desenvolver projetos aplicados a defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos
direitos humanos e dos povos, especialmente de povos indígenas e populações
tradicionais;

VIU - Promover p intercâmbio com outras organizações e entidades nacionais e
internacionais para a defesa do patrimônio ambiental;

XI - Estimular e realizar estudos de caráter preventivo e participativo para combater a
degradação ambiental e social, em todas as suas manifestações, inclusive estudos de
impacto ambientai decorrentes das atividades antrópícas;

X- Promover o debate e a troca de conhecimento e experiências entre os diversos setores
da sociedade civil envolvidas na problemática do desenvolvimento sustentável do
Maranhão e do Brasil;

XI - Promover o bem comum, a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico,
cientifica tecnológico, social e sustentável;

XII - Promover a conscientização à população e a adequação do ensino de forma a
incorporar os princípios e objetivos da proteção ambiental;

Xjll - Apoiar projetos e programas que busquem irnplementar a sustentabilidade na
construção e o desenvolvimento dos municípios e estados juntamente com o governo
federal;

XIV - Execução deprogramas de proteção^ preservação e regeneração do ecossistema;

XV - Estimular e promover projetos para a agricultura familiar;

XVI - Apoiar, promover, coordenar e executar ações projetos e programas relacionados
com o financianiento e de políticas públicas ao desenvolvimento da agricultura familiar;

)^VII - Planejar, organizar e supervisionar as atividades de atendimento às comunidades
rurais, como assentamentos, quitombolas, comunidades rurais tradicionais da agricultura
familiar e aldeias indígenas;

XVIll - Apoiar atividades de ensino, de pesquisa è nn rampo das ciências
agrárias e sociais; y Mu.ncipni ae sao jo^r, das patosõ ^ Permanente de Lic.iaçao
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XiX - Realizar simpósios, reuniões, debates, conferências, seminários, congressos, cursos,
estudos fe^pesquisas, visando melhor conhecer e desenvolver o setor agrário;

XX - Promover a edição de obras, como livros, revistas e folhetos, bem como campanhas
de mídia e programas de televisão e rádio, objetivando promover as ciências agrárias e
sociais mostrando sua importância no contexto da sociedade brasileira;

XXI - Cooperar com órgãos dos Poderes Executivos e Legislativos, notadamente os
parlamentares, í^ólãborando no aperfeiçoamento da legislação e na definição de políticas
de apoio ao setor agrário;

XXII ^ Fomentar as populações tradicionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos produtores rurais e agricultores familiares, bem como para ò combate à fome e à
miséria;

XXIÍI - Promover e garantir a prestação de serviço de assistenciais e extensão rural,
prioritariamente aos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas
famílias e organizações;

.t

XXÍV - Promover em defesa dos direitas sociais, justiça, trabalho e emprego às populações
carentes;

XXV-Apoiar o ingresso doJovem no mundo do trabalho, como meio de transformar a sua
realidade pessoal e social;

XXVI - Realizar eventos de capacitação em massa, com o objetivo de empreendedores
comunitários, ná busca de geração de emprego e renda;

XXVIII - Prestar serviços de consultoria nas áreas de gestão ambiental, gestão urbana e
gestão social, com ênfase para as atividades de planejamento, monitoramento e avaliação
de políticas, planos, projetos e instituições;

XXIX - Promover a capacitação e o treinamento de gestores ambientais, de pequenos
produtores, pescadores artesanais, população tradicionais e ribeirinhas, objetivando o
desenvolvimento social, educacional e cultural destes seguínientos da população;

XXX - Promover a realização de projetos e campanhas de educação e proteção ambiental;

XXXI - Promover a realização de projetos e campanhas de educação e proteção ambiental;

XXXII - Promover o desenvolvimento econômico e social sustentável;

XXXIil - Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência,
preferencialmeqité intelectual e múltipla;

INSnTUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇAO SOCIAL-IMIS-
OÒHÃFÜMA. SAÒ Luís/ma, céP 65078-300. CNPJ: 22.178.200/0
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XXXIV - Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma
melhor qualidade de vida pára as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e
múltipla;

XXXV - Promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em
relação à causa' da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla,
propiciando o avanço científico;

XXXVI - Promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da
deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa e de garantia de direitos da
pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, de apoio e orientação à
sua família e à comunidade;

XXXVII - Promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde,
assistência social, esporte, lazer, trabalho, visando à plena inclusão da pessoa com
deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

Seção III - No campo do incentivo à cultura, de acordo com o que dispõe a legislação em
vigor, promover atividades nas áreas de artes cênicas (teatro, dança, circo, ópera e
mímica), produção audiovisual (produção cinematográfica, videográfica, fotográfica,
discográfica, de rádios e televisões educativas e de multimídia), música (incluindo música
erudita e instrurhental), artes visuais (artes plásticas, artes gráficas, filatelia, gravura,
cartazes e fotografia), patrimônio cultural (segmentos histórico, arquitetônico,
arqueológico, de museus, de biblioteca/leitura, de arquivos/acervos, de cultura afro-
brasileira, de cultura indígena e de artesanato/folclore), humanidades (obras de referência,
história, filosofia e literatura, inclusive de produção de livros de valor científico, artístico,
literário ou humanístico) e artes integradas (atividades relacionadas aos segmentos
previstos nessa área pela legislação vigente).

I - Incentivar o voluntariado nas ações de caráter sócio cultural;

II - Impulsionar a geração de trabalho e renda através do fortalecimento da cadela de
produ^o-cultural;

III - Apoiar e promoção de atividades, que estimulem a vivência democrática, o
reconhecimento do direito de todas as pessoas à informação, comunicação e expressão, a
estabilidade e o desenvolvimento do país, o bem estar dè sua população e o
desenvolvimento econômico, social e cultural dos povos;

IV - Apoiar, açsessorar, planejar, desenvolver e executar ações preventivas e/ou
reabilitadoras, visando o desenvolvimento sociocultural e familiar;

V - Promover atividades culturais através de intercâmbio com outras associações,
institutos, fundações ou organizações congêneres, privadas ou públicas, nacionais ou
estrangeiras, podendo, ainda, firmar contrato de serviço.

INSTÍtUTO MARANHENSE DEINTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS- RUA „ ,
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de cooperação técnica com essas entidades, sempre com vistas à promoção humana e
difusão universitária;

VI - Defender e garantiros direitos sociais da comunidade inclusive no âmbito cultural;

VII - Desenvolver a cultura em todas as suas manifestações:culturais, folclóricas, literárias,
cinematográficas, teatrais e musicais, artes plásticas, artes cênicas e pintura;

VIII - Desenvolver ações para educação e desenvolvimento cultural e social docidadão, bem
como ações de memória, cultura, educação, qualidade devida e cidadania;

iX - Proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade, responsáveis
pelo pluralismo e diversidade da cultura local, regional e nacional;

X^Salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da
sociedade local e nacional;

XI - Executar diretamente de projetos, programas e/ou planos de ações, viabilizadas por
meio de doaçõps de recursos material e financeiros, e/ou parcerias com organizações
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
XII - Manter intercâmbio com organismos nacionais ou internacionais que promovam os
conhecimentos dos temas do seu interesse;

XIII - Desenvolvimento da Cultura;

XIV - Colaborar com órgãos públicos e privados no sentido de enfrentar os problemas
relacionados com a área audiovisual, podendo a entidade atuar como órgão técnico e
consultivo;

XV - Buscar e apoiar projetos na área de audiovisual; \

XVI - Proporcionar informações e fomentar debates sobre o cinema brasileiro, bem como
divulgar e mobilizar o cinema na forma de divulgação em praças etetro e afins;

XVII - Defender a liberdade de expressão e a integridade do produto audiovisual em todos
os seus aspectos,.buscando principalmente a ampliação nas suas condições de produção,
exibição e distribuição;

XVIIi - Manter, organizar, coordenar e/ou gerenciar bibliotecas, videótecás, dvdtecas,
ciheclubes, como acervo da região local, regional e nacional;

XIX - Capacitar voluntários, incentivar profissionais, empresas e instituições a participarem
de atos solidários;

XX - O Instituto Maranhense de Integrado Social- IW
que.não foram acima elencadas, desde que voltadas a
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XXI - Editar livros, CD, DVD, documentos e material audiovisual de interesse da cultura e
outros seguimentos dentro de seus objetivos e finalidades de acordo com os projetos a
serem elaborados seja na finalidade de melhorar o desempenho financeiro e
complementar os seus propósitos;

XXII - Inserção da cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico;

Xlll - Acompanhamento e avaliação das políticas culturais, projetos, como objetivo
primordial incentivar e amparar, e realizar projetos, em todo o território nacional e no
exterior;

XXIV - Criar, administrar e manter parques e reservas ecológicas, centros educacionais,
especiais, de música, arte, assistendais, e demais permitidos por lei., colaborar com
instituições públicas e privadas, estimular e executar implantação de pousadas e hotéis
ambientais, no apoio a divulgação do turismo ecológico, além de elaborar e executar
programas de educação ambientais> culturais, artísticos eassistências eafins, nos mesmos;

XXV - Realizar pesquisa cultural, artística, musical, assistência), de combate à pedofilía e
trabalhos escravos, de defesa dos idosos, ambiental, demais autorizado por lei e pelos
costumes, junto a empresas, sociedade civil como urh todo, primeiro, segundo e terceiros
setores, em todo o têrritório nacional e internacional;

XXV! - planejar, organizar, coordenar, produzir e apoiar programas, projetos, atividades e
eventos culturais;

VI

XXVII- Atuar como entidade proponente de projetos para enquadramento em leis
federais, estaduais e municipais de incentivo, podendo captar recursos a título de
patrocínios, doações ouapoio aos referidos projetos;

XXVlll - Exercer outras funções correlatas inerentes à área de educação, bem corno
atribuições quevenham a lhe serdesignadas pelos órgãos competentes,

L

Seção IV - Realizar a experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e
de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito:

I^Apoiar epromover projetos de geração de emprego erenda para integrar oindivíduo ao
mercado de trabalho, que busquem o desenvolvimento do potencial;

II - Formar rede articulada de agentes voltados para a promoção social de pessoas e
comunidades, coni prioridade asque atuem na melhoria das condições devida de crianças,
adolescentes e mulheres e idosos de baixa renda;

- Viabilizar a conservação e o aproveitamento suste itável de forma a ampliar a renda
das famdias de baixa renda através de atividades econc miGas.a]1íÃr.0^íj,yÍe^èao
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IV - Contribuir para o diagnóstico, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e a adoção de
políticas públicas e privadas de promoção da igualdade racial, ética, da paz, da cidadania,
dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, especialmente nas
relações de trabalho;

li >

V- Desenvolver a integração ao mercado de trabalho;

VI - Desenvolver ações de preservação, habitação, reabilitação e integração à vida
comunitária de pessoas portadoras de deficiência;

VII - Promover a tonscientização, com programas e projetos assistenciais em assentamento
rurais; \

Vlil - Promover com outras entidades, projetos habitacionais ou de desenvolvimento
urbano;

IX - Promover normas técnicas mais adequadas pára a política de habitação e
desenvolvimento urbano, tomando em consideração os tipos de carências existentes;

X - Prestar apoio técnico às autarquias e outras instituições promotoras de habitação e
desenvolvimento urbano no domínio da gestão, em especial da fiscalização e execução dos
programas habitacionais;

XI - Coordenar e executar financiamento de programas habitacionais de interesse social
promovidos pelo setor público e privados através da concessão de recurso a Fundo Perdido
ou empréstimos;

XII - Dinamizar a execução dos planos de habitação promovidos e apoiados pelo setor
público;

XIII - Viabilizar no mercado imobiliário, a oferta de terrenos urbanizados para construção
de habitação;

XIV - Promover a certificação legal dos projetos e habitações de interesse social e a
regu Iarização fundiária;

XV - Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência,
preferencialmente Intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em
seul ciclos de^vlda: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o
pleno exercício da cidadania;

XVI - Fortalecer comunidades rurais e urbanas periféricas através do planejamento
participativo e integrado destas comunidades;

Munifipa,
XVII - Promoção do desenvolvimento econômico e soda

CONFERE COM o ORIGINAL
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XVm - Apúiar é promover a eficiência e a sustentabilidade econômica dentro de seus
objetivos,e finalidades para fomentar o combate à pobreza local e regional;

XIV - Promover dentro e fora da entidade à transparência das suas ações, assim com o
controle social paraque cada indivíduo possa alcançar a sua cidadania e a sua dependência
financeira através de suas ações e atividades;

XV - Promover, auxiliar, apoiar e divulgar novos modelos sócios produtivos e sistemas
alternativos de produção comércio, empregoou créditos, consoante ao Art. 32, inciso IX da
Lei 9.790/99;

XVI - Promover e apoiar programas, projetos e atividades que visem à responsabilidade e
à assistência social eà promoção da cidadania;

XVII - Desenvolver e fomentar atividades de produção, comércio e serviço a partir de um
ambiente de melhoria para a comunidade, para permitir a geração de renda e recursos a
serem aplicados nã disseminação deste ambiente gratuitamente nos segulmentos mais
carerftes/^A sociedade, elevando os níveis educacionais e culturais.

Seção V - Estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os diferentes
segmentos sociais, participando, Junto a outras entidades, de atividades que visem
interesses comuns;

I- Promover e estimula acriação deespaços públicos adequados paraa prática de atividade
física e de lazer, çorn o objetivode contribuir para a promoção da saúde da comunidade;

>

li - Disponibilizar através deprojetos equipamentos, implantação, reforma e adequação de
infraestrutura de recepção, beneflciamento, distribuição e comercialização de pescados;

III - Estimular a iniciativa privada e valorizar a participação voluntária de pessoas e/pu
instituições para a realização de investimentos sociais; k

IV - Oférecér a^lstência com gérencíamento e acompanhamento dos projetos;

V - Desenvolverjrabalhos nas áreas sociais em parcerias com sindicatos e entidades civis
das còmllmdades, também na promoção de direitos estabelecidos, construção de novos
direitos e assessorla gratuita de interesse suplementar;

VI - Desenvolver esforços nosentido de proporcionar assistência especializada permanente
aos associados;

yi) - Desenvolver programas de orientação e apojo_social e financeiro a famílias
desestruturadas, ,sob'supervisão de equipe técnica mui
vínculos familiares, dando-lhes condições de criar, edUc

CONFEREVIII -Representar© interesse geral dos associados dentrt dos objetiv^^
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IX - Promover a difusão do civismo e da recreação, visando o bem estar social dos
integrantes;

X- Capacitar recursos humanos para gestões comprometidas com processos democráticos
éticos públicos;

X! - Criar, promover e divulgar novas metodologias de avaliação do impacto de políticas
públicas, por meio de estudos comparativos em nfvef nacional e internacional;

XII - Estabelecer acordos para a inclusão da população negra ho mercado de trabalho;

XIII - Realizar atividades de valorização da pessoa negra e de enfrentamento ao racismo,
divulgando as rj}anifestações da cultura, a memória e as tradições afro-brasileiras;

XIV - Desenvolver projetos habitacionais quilombola com o interesse social;

XV - Buscar igualdade efetiva entre mulheres e homens, incidindo sobre as desigualdades
sociais em todos os âmbitos;

XVI - Combater a discriminação contra a mulher nas suas especificidades;

XVII - Desenvolver programas que possibilitam a reintegração do idoso à sociedade,
levando-o ao resgate dè seu espaço na família e na comunidade;

XVIII - Promover programas ao idoso, dando-lhe assistência nos aspectos físico-mental,
sociocultural e religioso;

XIX - Proporcionar programas ao idoso em lazer, e terapia ocupacionaí e outros que possam
possibilitar o seu melhor em sua saúde; V

' ^
XX - Viabilizar formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso,
proporcionando-lhe integração às demais gerações;

XXI - Promovera participação e a integração do idoso, por intermédio de suas organizações
representativas, na formulação implementação e avaliação das políticas, planos,
programas e projetos a serem desenvolvidos;

XXII - Priprlzar o atendimento ao idoso, por intermédio de suas próprias famílias, em
detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições de
garantir sua sobrevivência;

XXIll - Implementar o sistema de informações que per
serviços oferecidos, dos planos e programas em cada ní

INSTITUTO, MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS - RUA
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XXIV - Estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter
educativo sobr^e os aspectos biopsicossociais do envelhecimento;

XXV - Priorizar estudos e pesquisas sobre as questões do envelhecimento;

XXVI - Trabalhar pela liberdade de expressão do pensamento e da informação, sob todas
as formas de comunicação;

XXVII - Produzir materiais e publicações de apoio a projetos pedagógicos;

XXVIII -.Divulgar por quaisquer meios às informações e conhecimentos produzidos por si
ou por terceiros e correlatos às suas atividades;

XXIX - Publicar, distribuir e comercializar publicações em sua área de atuação;

XXX - Produzir trabalhos escritos e audiovisuais, audiovisuais, seminários, cursos, debates,
conferências e congressos, fomentar, em caráter permanente, o debate de questões
fundamentais do país e da sociedade;

XXXI - Promoção do acesso universal à informação, ao conhecimento acumulado e à
liberdade plena de expressão e participação, atendendo em especial ps grupos socialmente
excluídos;

XXXII - Manutenção e enriquecimento permanente do acervo de dados, documentos,
jornais è revistas, nacionais e estrangeiros, bibliografia e outros registros relacionados a
história è a memória dos movimentos é lutas sociais e gestão pública;

XXXIII -,Prestar atividades como editoras de obras literárias diversas, bem como, produção,
exibição, distribuição de obras audiovisuais;

\
XXXIV - Comercializar, distribuir produtos culturais, desde que a renda da referida
comercialização, seja utilizada sem finalidade lucrativa com recursos advindos dessa ação
aplicadas na própria instituição;

XXXV - Prestar Consultoria e assistência às entidades públicas e privadas em planejamèntó
estratégicos e^ operacional, elaboração, analise e avaliação de projetos, administração
financeira, auditoria, planejamento e administração de recursos humanos, organização /J
administrativa, sistema de informação e marketing;

XXXVI - Promover é incentivar ações quê visem o desenvolvimento em geral, direcionando
à promoção e integração de pessoas, organizações sociais e comunidadés através de
realização direta e indireta em ações administrativas, gerenciais, institucionais, técnicas e
operacionais em atividades, programas, projetos, e assemelhados rip intprpssp snrir
realizados por Universidades, Instituições de Ensióo"Públlco""e'3pai^^ul8pe(s^íe"fOUtrof
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relacionadas com Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico e Soclab Ensino,
Pesquisa, Extensão, desenvolvimento Institucional Cientifico e Tecnológico;

XXXVII - Promover a integração ao mercado de trabalho, implementando programas de
geração de renda;

XXXVIII- Auxiliar e incentivar todas as ações nas áreas abrangidas pelo estatuto;

Seção'VI - Estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento de dispositivos legais que
propiciem a consecução das finalidades constantes deste artigo, bem como o lazer, o
esporte como pratica fundamental para o desenvolvimento da saúde.
I- Propagar o plano nacional de esporte e aos programas esportivos educacionais, de Lazer
para implêmentar a inclusão social;

II - Planejar, supervisionar, coordenar e realizar estudos, para o desenvolvimento das
políticas, programas e projetos esportivo-educacionais, de lazer e de inclusão social;

III - Promover ações de produção de materiais esportivos e promoção de eventos;

IV - Prestar cooperação técnica nas ações ligadas aos programas e projetos sociais
esportivos e de lazer;

V - Manter intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, internacionais e
com governos estrangeiros, em prol do desenvolvimento dos programas sociais esportivos
e de lazer;

3 V

VI - Articular com os demais segmentos a execução de ações integradas na área dos
programas sociais esportivos e de lazer;

VII - Planejar, coordenar e acompanhar estudos e pesquisas com as universidades e outras
instituições correlatas com vistas à obtenção de novas tecnologias voltadas ao
desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de lazer para a inclusão social;

VIII - Programar políticas públicas através de projetos ações relacionadas com o
desenvolvimento com turismo, hotelaria, e outros que contribuem para a qualificação
profissional;

IX - Coordenar, acompanhar, supervisionar e articular projetos e ações para estruturação e
diversificação turística;

X - Fomentar projetos que contribuam para o fortalecimento e desenvolvimento
sustentável das atividades turística;

XI - Desenvolver mecanismo de comunicação para o fí5rtelaGÍm,entp da&ativii
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INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇAO SOCIAL-IMIS - RUA 22>.«ASAjN'' 09 l

CÕHAPUMA; SÃÓ CÚIS/NÍA, CEP 6S0'?8-300. CNPJ: 22.178.2( 0/0001-71. E-H^CríMj^ÓCÍAl^BAÍL.COy.
TELEFONE: (98) 301} G226 ^

^ Á —a
'



CANTÜÃRTA DE AZEVEDO
Registro Civil de Pessoas Jurídicas

MICROFILME n°
.INSTITUTO 65 27 0

XII - Realizar simpósio, debates, conferências, cursos e estudos visando à produção e o
aperfeiçoamento do ensino e do conhecimento cientifico e pesquisas objetivando a busca
de alternativas que minimizem as conseqüências do alto nível de desocupação entre os
setores mais pobres e excluídos da população beneficiárias;

V

C i

XIII - Desenvolver assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola;

XIV- Promoção de capacitação profissional em aquicultura e pesca;

- Implantar projetos com novas tecnologias para a diversificação da pesca;

XVI - Incentivar acesso e melhoria de habitações de pescadores artesanais;

XVII - Formalizar atividades econômicas para qualificar para dos grupos produtivos de
pescadoras e áquiculturas;

XVIII - Disponibilizar através deprojetos equipamentos, implantação, reforma e adequação
de infraestrutura de recepção, beneficlamento, distribuição e comercialização de
pescados;

XIX.- Promover produtos aquícolas e pesqueiros nacionais nò mercado nacional e
internacional;

XX - Difundir os direitos humanos e sociais, defesa dos direitos do consumidor, da criança
e do adolescente e preservação do meio ambiente;
XXI - combater todasasformas de preconceito ou discriminação, racial étnica e de gênero,
enquanto obstáculo à construção da cidadania e constituição dos direitos fundamentas;

XXIII - Atender e assessorar aòs beneficiáriosda Lei Orgânica da Assistência Social e a defesa
e garantia de seus direitos;

XXIV - Promover e defender ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico,
estético, histórico e cultural, e dos direitos da mulher, da criança, do adolescente e do
idoso;

XXV - Promover e defender osdireitos dacriança e doadolescente, particularmente osque
estão em situaçãode vulnerabilidade social nos termos da Constituição Federal Brasileira -
CFB, e dp Estatutoda Criança e do adolescente - ECA, proporcionando o desenvolvimento
e posterior independêncíã;

XXVI - - Fomentar, apoiar e patrocinar pesquisas estudos, exposições, feiras, seminários,
palestras, conferências, concursos, encontros, fóruns, caiírmanhas.e.ativldaaes coneeneres
„ . u j. I L . . wínicipnrde^ao jo,IOT?os Paiosque tenham por objeto divulgar conhecimentos, proí utos,ct)e(Dfi®log<aspeprogi:ama.&) e
soluções inerentes à sua área de atuação; CONFERE COM O ORIGINAL
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XXVIII - Realizar congressos, cursos, simpósio, seminários, workshops e outros eventos de
curta ou média duração, para debater problemas e solução dentro da sua área de atuação;

XXIX - Na realização de cada item dessa seção poderá ser produzida a publicação de
revistas, livros, vídeo documentário, CD'S, á fins de divulgação e promoção de suas
atividades nas áreas de atuação;

XL - Realizarcursos, encontros, seminários, simpósio, congressos, feiras e eventos artísticos
e culturais destinados a promover pó desenvolvimento de temas institucionais na área de
atuação;

•í

XLII - - Promover a criação escolinhas de formação de atletas direcionadas as camadas
sociais carentes, em especial para crianças, jovens e idosos em situação de risco;

XLIII - Planejar, organizar, coordenar, produzir e apoiar programas, projetos, atividades e
eventos culturais;

XLIV - Promover debates, atuar em conjunto com os órgãos públicos e privados para
organizar mutirões ou para adquirir recursos de forma a realizar obras de interesse social;

XLV - dompromisso com a justiça social, a equidade, a cidadania, a ética, a preservação do
meio aníbiente, a transparência e a gestão democrática;

Seção VII - Para financiar asatividades previstas no art.4se art. 82, desteestatuto poderá:

I - Celebrar convênios, acordos, contratos ou outros ajustes e contratos equivalentes
instituições públicas, tais como: Federal, estaduais e municipais, e privados, nacionais ou
estrangeiras, ,pa'ra o desenvolvimento de atividades atinentes com seus objetivos
estatutários. )!^
II - Executar diretamente projetos, programas e/ou pianos de ações, viabilizadas por meio
de doações tíè recursos material e financeiros, e/ou parcerias com organizações públicas
ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

III - Contratar empresas ou profissionais especializados em temas específicos dos projetos
a serem desenvolvidos para si ou para terceiros de acordo com a lei de terceirização, ora
em vigor, de acordo com os objetivos e finalidade deste Estatuto.

i) i\

IV - Cejebrar convênio, contratos, termos de parcerias e toda espécie válida e legal de
ajuste, com a administração pública ou privada ou ainda do terceiro setor, deacordo còm
a lei do Novo Marco Regulatório, regulamentado pelas Leis n® 13.019/2014 e 13.204/2015,
Essas Leis regulam as relações de parceria entre Estado e Sociedade Civil e vale para a

INSTITUTO MARANHENSE DE-INTEQRAÇÀO SOCIAL-IMIS - RUA DOS PROFESSORES N" 22- GASA N"09
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União, estados, distrito federal emunicípios, de acordo com os objetivos efinalidades desta
lei (inciso Ido artigo 33, Lei 13.019); da mesma forma esta regulamentado pelo Código Civil
Brasileiro (adequada conforme o Novo Código Civil, Lei ne 10.406/2002.

V- Receber patrocínios e doações de pessoas físicas e jurídicas ou decorrentes de leis
especificas; ^ •

VI - Contratar serviços de entidades eou profissionais especializados nas diversas áreas de
atuação;

Vil - Contratar eexecutar serviços de radiodifusão ede transmissão por televisão, inclusive
de programas educativos eculturais, bem como outros meios de comunicação èm circuitos
abertos ou fechados;

Vil] - Participar decertames licitatóriòs, dequalquer modalidade;

iX - Realizar outras atividades éticas e legais que contribuam para seus objetivos e
finalidades, manutençãoe patrimônio;

X-Firmar convênios eparcerias conri universidades, faculdades nacionais e internacionais,
empresas privadas e públicas, possibilitando estágio nas mais diversas áreas e demais
tprmos aplicados a espécie;

XI - Firmar parcerias com ONG's Nacionais e Internacionais afim de promover intercâmbio
de técnicos e ações conjuntas em projetos de acordo coni o direito e normas
Internacionais;

XII - Firmar convênios na prestação de serviços ambientais, culturais, artísticos,
educacionais, sociais, assistências, segurança pública e cidadania, tecnologia e afins,
projetos junto aentidades de assistência mundial ONU, Cruz Vermelha, UNESCO edemais^
órgãos afins; ^

Xill-- Firmar convênios e parcerias, contratos em geral, com todos os Ministérios e
Secretariais Estaduais e Municipais, Prefeituras, e Poder Legislativos Federais, Estaduais e
Municipais em todo território Nacional;

XIV - Criar Superintendências Estaduais e inspetores Municipais, nos projetos
desenvolvidos pelo Instituto, parcerias públicas e privadas, junto aos órgãos competentes
dos estados e Municípios e órgão Federal;

XV - Firmar corjvênios com Patronatos, associações e sindicatos em geral. Prefeituras,
Estado e União;

XVI - Administrar e manter parques e reservas ecológica
de música, arte, assistenciais, e demais permitidos pc
públicas e privadas, estimulara executar implantação de

r lei,OLolabopaFmscyme HJStbtWiÇpes
pi61I§&algÊ4?feo(é(&P3snirip^fptP[Í5l |_
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apoio a divulgação do turismo ecológico, além de elaborar e executar programas de
educação ambientais, culturais, artísticos eassistências e afins, nos mesmos;

XVII -Administrar e executar, porexpressa concessão do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, o Registro Genealógfcas de animaisobservadas às normas estabelecidas
pelos órgãos competentes; '

XXVIII - Defesa do direito à moradia, nostermosdoart. 62 da Constituição da República em
consonância com a lei 10.257/2001 —Estatuto das Cidades e da nova ordem urbanística
brasileira;

IX - Reunir, "organizar e apoiar famílias no desenvolviniénto e execução dos projetos
habitacionais e de regularização fundiária em áreas urbanas e rurais, além de atuar como
substituta temporária das famílias que serão beneficiadas;

XX - Reunir, organizar e apoiar famílias no desenvolvimento e execução dos projetos
habitacionais e de regularização fundiária em áreas urbanas e rurais, além de atuar como
substituta temfDorária das famílias que serão beneficiadas;

XXÍ - Prestar serviços de consultoria, assessoria, controladoria, auditoria e apoio as
Instituições parceiras, em seus projetos educacionais e práticas administrativas, em:

a) Desenvolvimento institucional;
b) Avaliação institucional;
c) Pesquisa e produção de material didático-pedagógico;
d) Diretrizes curriculares;

é) Gestão econômico-financeira;

f) Tecnologia e informação;
g) Suprimentos;

h) ' Gestãodê pessoas;
i) Contabilidade;
í) Assuntos pedagógicos, administrativos, financeiros, legais e jurídico-
educacionais, em Geral outras questões pertinentes.

\

XXII - Prestação de serviços, podendo para tal, contratar empresas ou profissionais, firmar
parcerias públicas ou privadas, fins de desenvolver quaisquer projetos, em seus mais
amplos aspectqs,"que tenham o fito de atingir as finalidades descritas neste Estatuto;

Art. 92 - O Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS poderá contar, para a
prestação das atividades a que se propõe, com as seguintes fontes de recursos:

I- Renda de serviços e convênios firmados;

II - Contribuições e doações de pessoas físicas ou JutídíLds, Unlo purn niinr ntivírinfins.
como para sua manutenção; //^

COiVI O ORIGINAL
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l!l - Outros recursos, sob quaisquer provenientes de entidades públicas e privadas,
nacionais ou internacionais;

IV - Arrecadação, administração e desembolso de fundos através de entidades e órgãos
qualificados ou indivíduos para a conservação do ambiente natural, incluindo a fauna, a
flora, a paisagem, a água, osolo e outros recursos naturais, além da preservação do meio
ambiente rural e urbano, defesa do patrimônio histórico e cultural, com ofito de atingir o
desenvolvimento sustentável;

-í '

V- Através de Termos de Colaboração, Termos de Fomento, Acordos de Cooperação e
outros instrumentos legais, a Associação se prestará a recebere atender, dentro de suas
possibilidades estruturais, e de acordo com suas atividades, o adolescente infrator em
cumprimento de medida socioeducativa;

Art. 102 - Dos princípios e objetivos o Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS,
êm sua atuação, observará os seguintes princípios norteadores:
I—Ocompromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, transparência e gestão
democrática;
II - O respeito aos direitos humanos;
III - Aobservância aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade,
economicidade, impessoalidade e eficiência;
IV - Orepúdio aos preconceitos e discriminações dè qualquer natureza;
V-A busca pela conciliação entre o desenvolvimento sustentável e a preservação do meió
ambiente;
yi - Orepúdio aos preconceitos e discriminações de qualquer natureza, conforme definidos
em lei; j •

VII - O respeito à Constituição Federal Brasileira, unidade e soberania do Brasil.
VIII - Captação de recursos com base nas Leis de Incentivo à Cultura comvista à promoção
de eventos culturais no meio rural e urbano;

Art. lis - Com a visão exclusiva de alcançar os seus objetivos e finalidades institucionais
declaramos neste artigo, que p Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS poderá
produzir distribuir, comercializar e veicular publicação, pesquisas, discos, vídeos,
camisetas, adesivos, programas de rádio e de televisão, shows, concursos, festivais,
exposições, serviços, consultorias, e assessorias, mídias sociais, programas de informática,
e outros meios afins, inclusive efetuando o registro de marcas e patentes junto aos órgãos
públicos, privados e do terceiro setor.

Art. 122 - Para a consecução dos seus objetivos e finalidades, o Instituto Maranhense de
Integração Social - IMIS, pode exercer todas as atividades que julgar conveniente,
diretamente ou acordos de cooperação, contratos, convênios, mediante a execução direta
de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos,
humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários, bem como o
termo'de parceria com 0N6's, empresas, pessoa jifMira ri.» nnuiiu iinhiim m nriwj^^n

Ml - -entreoütras, dentre asquais, previsto na Lei 9.790/sp,
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a) Identificar demandas e soluções para a sociedade civil, administração pública e
iniciativa privada;
b) Formar rede articulada de agentes voltados para a promoção social de pessoas e
comunidades, com prioridade as que atuem na melhoria das condições de vida de crianças,
adolescentes;-mulheres e idosos de baixa renda;
c) Atuar na defesa e garantia de acesso aos direitos sociais, justiça, trabalho e emprego
às populações carentes;
d) Estabelecer parcerias entre pessoas e/ou instituições dispostas a contribuir com
recursos humanos, tecnológicos, materiais ou financeiros, voltados para seus objetivos;
e) Estimular a iniciativa privada e valorizar a participação voluntária de pessoas e/ou
instituições para a realização de Investimentos sociais que destaque a saúde, educação,
justiça e a integração ao mercado de trabalho;
f) Promover o intercâmbio de informações, experiências e colaboração entre
ONG'S e setores

governamentais, empresariais e a mídia;
g) Incentivar, criar è manter unidades de ensino, pesquisas e serviços, cooperativas
educacionais/financeiras, empresas e outras entidades, principalmente dp terceiro setor;
h) Encorajar o financiamento sustentável de organizações sociais através de iniciativas
de geração de recursos e de investimentos estratégicos;
i) Promover atividades culturais e pedagógicas em Intercâmbio com outras
associações, institutos, fundações òu organizações congêneres, privadas ou públicas,
riacjonais ouestrangeiras, podendo, ainda, firmar contrato de serviço, convênios, parcerias
e acordos de cooperação técnica com essas entidades, sempre com vistas à promoção
humana e difusão universal; Realizar cursos, seminários, simpósio, palestras,
treinamentos, capacitação, atualização, especialização e eventos assemelhados;
j) Realizar outras atividades e programas filantrópicos, beneficentes, científicos, e
educacionais e tecnológicos que visem o bem estar comunitário, a preservação do meio-
ambiente e o fortalecimento dp Terceiro Setor;

k) Captação, gerenciamento, fornecimento, operacionalização, de recursos ^
atividades, entidades, programas, projetos e assemelhados; \
I) Acornpanhamento, avaliação, condução, concessão, divulgação, edição,
execução, gerenciamento, incentivo, integração, organização, participação, patrocínio,
programas de voluntariado, concursos, consultorias, cursos, estágios, eventos, pareceres,
relatórios, prêmios e assemelhados;
m) Associações, parcerias, acordos e participações; com pessoas físicas oujurídicas, em
empreendimentos e entidades públicas ou privadas, com o objetivo de cumprir suas
finalidades, reforçar seu patrimônio e custear sua manutenção, nos limites e na forma da
legislação;

n) Capacitação e formação de recursos humanos para gestões comprometidas com
processos democráticos, éticos e públicos;
o) ' •Criação, promoção edivulgação de novas metodologias de avaliação do impacto de
políticas públicas, por meio de estudos comparativos eni nível nacional e internacional;
p) Promoção do acesso universal à informação, ao conhecimento acumulado e à
liberdade plena de expressão e participação, dando lelevánüa aos socialmente pyrliiídi
q) Difusãoe apoio à imprensa alternativa, coi
comunitárias; CONFERl CU?" O ORIGINAL
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r) Promover e estimular programas pedagógicos e cursos referentes à educação
popular ê espacial;
s) Manutenção e enriquecimento permanente do acervo de dados, documentos,
jornais^fe revistas, nacionais e estrangeiros, bibliografia e outros registros relacionados à
história e a memória dos movimentos e lutas sociais e gestão pública;
t) Promoção de estudos, intercâmbio e analise de experiências administrativas
brasileiras e estrangeiras, como subsídios para a elaboração de propostas de políticas
públicas municipais, estaduais e federais;
b) Promover assistência jurídica gratuita aos movimentos sociais, bem como,
promover e difundir estudos Jurídicos;
v) Promoção e difusão dos direitos humanos e sociais, defesa dos direitos do
consumidor, da criança e do adolescente e preservação do meio ambiente;
w) Promover atividades sociais, ambientalistas, culturais e esportivas de caráter e
abrangência comunitária, planejando, organizando e executando projetos e programas
dirigidos à população brasileira, em especial a de baixa renda;
x) Oferecer assistência - com gerenciamento e acompanhamento dos projetos,
efetuados por profissionais reconhecidamente qualificados-à sociedade, e especialmente
para as crianças e adolescente carentes, nas seguintes áreas: Saúde, Educação,
Comunicação Social, Esportes, Cultura, Lazer, Formação de Mão de Obra, Meio Ambiente
e Planejamehlo familiar;
y) Firmar convênios com entidades públicas, nacionais e Internacionais; estimular a
parceria, p dialogo locale solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, participando
junto com outras entidades de atividades que tenham interesses comuns;

Parágrafo primeiro: Todos os objetivos e finalidades do Instituto se aplicam integralmente
dentro da Lei 9.790/99, art.3S.

*

Parágrafo segundo: O resultado financeiro de quaisquer das iniciativas contidas no art. 4s
será aplicado exclusivamente no desenvolvimento dos programas e projetos pertinentes
aos objetivos e finalidades institucionais do Instituto Maranhense de Integração Social -
IMIS, sendo estes recursos aplicados prioritariamente no território nacional. ^
Parágrafo terceiro: Todas as atividades do Instituto deverão ter como escopo, além de seus
objetivos e finalidades precípuas, seus objetivos de assistência e promoção social, o
compromisso com a vivência da igualdade e o combate aos preconceitos e as
discriminações.

Art. - No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto observará os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não
fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

Art. 14S - Afim de ampliarsuas finalidades a instituição, se organizará,em tantas unidades
de prestação de serviços (coordenação, diretorias e subsedes). Quantas se fizerem
necessárias, às-quais se regerão pelo regimento interno, aprovado pela Assembléia Geral,
quedisciplinara osseus funcionamentos. s«o jooo «os p.,os ma
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Parágrafá primeiro: Os objetivos do Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS
poderão ser reallzadosatravés de convênios ou auxílios financeiros a entidades públicas
ou privadas, sendo expressamente vedado o exercício de atividades de natureza político
partidárias, direta ou indiretamente.

Parágrafo segundo: Para cumprir seu propósito, o Instituto atuará por meio da execução
diVeta deprojetos, programas ou planos de ações correlatas, da doação de recursos físicos,
humanos e financéiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a
outras organizações sem fins lucrativos e órgãos do setor público e privado e ainda do
terceiro setor que atuem em áreas afins.

Art. 152 - o Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS, não distribui lucros,
dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma
ou pretexto, aplicando integralmente suas rendas, bens e resultados operacional e de
adrhinistração na manutenção e desenvolvimento de objetivos e finalidades institucionais
no território nacional e internacional.

Art.^.l62^- AInstituição disciplinará seu funcionamento por meio de Regimento Interno
aprovado pela Assembléia Geral.

Art. 17® -Afim de cumprir suas finalidades a Instituição se organizará em tantas unidades
de prestação dê serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas
disposições estatutárias.

Art. 18® - Fica Instituído oTermo de Parceria, assim considerado oInstrumento passível de
ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público e a qualquer outra entidade que queiram celebrar
qualquer tipp de convênio com oInstituto Maranhense de Integração Social - IMIS, assim
destinando à formação de vínculo dé cooperação entre as partes, para o fomento e a
execução das atividades de interesse da entidade previsto na Lei 9.790/99 do art. 32.

Art. 192. Na consecução dos seus objetivos, oInstituto Maranhense de Integração Social
- IMIS elaborará programas e projetos, compatibilizando custos e eficiência em função
dos recursos físicos, operacionais e financeiros disponíveis, mantendo orçamento anual
ou ~plurianual' com previsão discriminada de receitas edespesas.

Art 20'2 - Para cumprir seu propósito aEntidade atuará por melo da execução direta dê
projetos eprogramas eplanos de ações no campo da formação em poltos publicas, e
prestação de serviços intermediários de apoio aoutras organizações sem fins lucrativos e
aórgãos do setor público que atuam em áreas afins, conforme parágrafo unico do art. 3-
da Lei 9.790/99.

Parágrafo únicoi Nos projetos, serviços ou convênios que exijam adedicação exclusiva de
algum membro ou associado, oConselho Diretor poderá fixar um auxílio de custo ou• • - j6sdíe£iuê,o mesmo háO lêiiiid uuLia f«nte
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de renda, sem ônus para a associação, respeitado a habilidade profissional do membro
associado.

CAPÍTULO III

DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES

Artigo 212 - o Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS é constituído por um
número ilimitado de associados, distribuídos nas seguintes categorias:

I - Fundadores: todos os cidadãos que tornaram parte da reunião de fundação na
entidade e assinarem o livro de freqüência, pelo qual os nomes serão registrados na ata
de fundação;

II -3eneméritos:„ os associados fundadores prestaram relevantes serviços à Instituição;

III - Honorários: os que por suas ações e atitudes se tornem merecedores de respeito e
das homenagens da comunidade;

IV - Contribuinte: aqueles que se inscreverem no quadro social, cujos nomes sejam
aprovados pela Diretoria e se disponham a cumprir o Estatuto;

Parágrafo único - A primeira Diretoriaserá composta apenas de sócios fundadores;

Art. 222- Osdireitos e atribuições dos associados quites com as suas obrigações.

I - Votar e ser votados para cargos eletivos;

II - Tomar parte nas Assembléias Gerais; \
III - Requerer convocação da Assembléia Geral com no mínimo de 20% (vinte por cento) de
assòciados ém pleno gozode seus direitos sociais e estatutários;

tV - Freqüentar as dependênçiás do Instituto Maranhense de integração Social - IMÍS e
participar de qualqueratividade por ela promovida;

V- concorrera qualquer cargo eletivo do Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS,
desde queesteja cumprindo o que reza as obrigações Estatutárias.

VI - Usufruir'àos programas e benefícios do Instituto Maranhense de integração Social -
IMIS;

VII - Direito de requérer a qualquer momento sip oxnneraçao

Art. 232 - São deveres dos associados:

Murncpai sao Joao dos P^ros m;»
Uí-Otiss.io Pflfmaííoníe de L/citaçao
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I- Observar o Estatuto, Regimento Interno, Deliberações, Regulamento e Resoluções dos
órgãos do Instituto Maranhense dè Integração Social - IMIS;

II - Respeitar e acatar as decisões da Diretoria;

lli - Cooperar para o desenvolvimento e maior prestigio do Instituto Maranhense de
Integração Social - IMIS;

IV - Exercer qualquer cargo para qual fói eleito ou nomeado, salvo por motivo justificada;

V- Zelar pela„conservação dos bens do Instituto Maranhense de Integração Social- IMIS;

VI - Comparecer às reuniões a que foi convocado (a) e acatar as decisões da maioria;

Art. 242 - Os associados não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos encargos do
Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS.

^ DAADMISSÃO

Art. 252 - A admissão de associados será decidida pela diretoria, por proposta com
assinatura de dois associados, e efetivadas após o compromisso de cumprimento, pelo
postulante dos requisitos Estatutários, que tenha participado de três reuniões
consecutivas.

DAS PENALIDADES

Art. 262. Os associados que não cumprirem as determinações do presente Estatuto estarão
sujèítes as seguintes penalidades:

I - Advertência;

II--Suspensão;
III-Exclusão;

Parágrafo Único: Osassociados que tentarem desrespeitar este Estatuto será conforme o
Regimento Internò.

•i

Art. 272 - As penas de advertência e suspensão serãò impostas pela Diretoria, salvo as
cometidas pelos membros Diretores e Conselheiros que serão da atribuição da Assembléia
Geral.

Art. 282 - Para pena de suspensão de associados, imposta pela Diretoria, caberá recurso
voluntário e sem efeito suspensivo a Assembléia Geral.

Art. 292 - Considera-se falta grave, passível de elí i" rançar
prejuízo moral ou material para o Instituto Maranherse dW'initegtáíãÕ'S&i:laí'̂ IMIS»ios

INSTllirrO MARANHENSE DEINTEGRAÇÃO SOCIAL-IKUS - R'IA ?.?
COHAFUMA, SÃO LÜlS/MA, CEP 65078-300. CNPJ: 22.17^.200/10001-71. E-MAIL; iMSSOClAL^/gKlAlfXCOM.
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Parágrafo Único; A exclusão dos associados só é admissível, assim reconhecida em
procedimento que assegure direito de defesa e de recurso.

Art. 302 - A qualquer tempo poderá o associado solicitar seu desligamento do Instituto
Maranhense de Integração Social - IMIS, com oficio dirigido à Diretoria.

CAPITULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 312 - o Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS será administrado por;

l-Assembléia Geral;
II - Conselho Diretoria;

Parágrafo Úníço: O Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS poderá remunerar
membros do Conselho Diretor e do Seu Conselho Fiscal, por execução de serviços
específicos, respeitados os valores praticados pelo mercado na região onde exercem suas
atividades, desde que não se confundem com as competências, funções ou atividades que

lhes sejam atribuídas em decorrência dos cargos eletivos acima citados.

DA ASSEMBLÉIA GERAL

ArtV329.-AAssembléia Geral, órgão Supremo, se constituirá dos associados em pleno gozo
e seus direitos estatutários.

Art. 33® - Compete à Assembléia Geral;

I- Eleger o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal;
II - Resolver os casos omissos neste Estatuto;

III ^ Decidirsobre a extinção do Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS;
IV - Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens
patrimoniais;
V - Aprovar o Regimento Interno;
VI - Aprovar as contas;

Art. 342- Compete privativamente a Assembléia Geral Extraordinária:

I - Destituir os administradores;

-Alterar o Estatuto, inclusive no tocante a administraçâa
ío JmÍ) (íos P;)U

LiCilaç.ío
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parágrafo Único; Para as deliberações que se referem os incisos IeII deste artigo éexigida
deliberação da Assenfíbleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será de
2/3 (dois terço).

Art. 35V.- AAss^embleia Geral se realizará ordinariamente, uma vez por ano para:

l-Aprovar proposta de programação anual do Instituto Maranhense de Integração Social
- IMIS, submetida pelo Conselho Diretor;

II-Apreciar o relatório anual doConselho Diretor;

III - Discutir e homologar as contas e balanços aprovados pelo Conselho Fiscal;
í

Art. 362 -AAssembléia Geral se realizará extraordinariamente quando convocada;

I- Pelo Conselho Diretor;

II - Pêlo Conselho Fiscal;
III - Por requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados.

Art. 372 -Aconvocação da Assembléia Geral será feita por meio de edita! afixado na sede
do Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS e publicado na Imprensa Local, por
meio de cirçMlares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de (10 dias).

Parágrafo Único: Qualquer Assembléia se instalará em primeira convocação com amaioria
dos associados e, em segunda convocação com qualquer número.

DO CONSELHO DIRETOR V \
Art. 382 -OConselho Diretor é um órgão de representação do Instituto Maranhense e
Integração Sopal - IMIS, eserá constituída por um Diretor Presidente, um Diretor Vice-
Presidente, um Diretor Administrativo e um Diretor Financeiro.

Parágrafo 12 -Omandato da Diretoria será de 04 (quatro) anos, sendo que poderá
participar das reeleições consecutivas.

Art. 392 - Compete ao Conselho Diretor:

I- Elaborar e executar programas anual de atividades;II -Elaborar eapresentar áAssembléia Geral, relatório anual; ^
lÍÍ';"-Reunir-sè com Instituições públicas eprivadas para mutua coiaboraçao em atividades
de interesse comum; ., , 1
IV -Contratar e demitir funcionários em conformidade com Assembléia Gerai;
V-Propor a reforma do Estatuto, apresentando sugestões ejustificativas;
VI -Apresentar em Assembléia Gerai no início de cada ano reiatórlo, balanço finan^
patrimonial, acompanhado dos respectivos parecefçs do Conseino|i|calJoão dos Pí 4

nfp de Licitfyí
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VII - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e Regimento interno e as deliberações da
Assemjbjeia Geral e orientações do Conselho Fiscal;
VIII - Convocar a Assembléia Geral;

IX - Nomear departamento quando necessário ao bom desempenho de objetivos do
Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS.

Art. 402 - o Conselho Diretor se reunirá no mínimo uma vez por mês ordinariamente e
extraordinariamente sempre que as circunstâncias o exigem.

Art. 412 - ComV)ete ao Diretor Presidente;
I- Representar e fazer cumprir a legislação, o presente Estatuto, demais normas, decisões
dos órgãos de administração do Instituto Maranhense de integração Social - IMlS;
II - Representar Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS, ativa e passivamente
judicial e extrajudicialmente.
III - Praticar os atos de gestão dó Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS,
incluindo planejamento, organização, execução e avaliação de todas as operações
finalísticas e administrativas;

IV - Decidir sobre procedimentos e normas operacionais do Instituto Maranhense de
Integração Spdal - IMIS, omissões, exceções e interpretações, inclusive ao presente
Estati/to, podendo designar Diretores;
V- Contratar, estabelecer prazos e condições de trabalho, definir e delegaratribuições aos
empregados, voluntários, estagiários, bolsistas, colaboradores e prestadores deserviços do
instituto Maranhense de Integração Social - IMIS, nomear diretores técnicos, de acordo
com a legislação e normas internas;
VI - Compete Isoladamente, abrir e encerrar Contas Bancárias, assinar cheques, fazer
movimentações bancarias e financeiras, emitir recibos, quitações, firmar convênios,
contratos, acordos, ajustes, correspondências e outrosdocumentos inerentes ao Instituto
Maranhense de Integração Social - IMIS;
VII - Tomar decisões não atribuídas a outros dirigentes do Instituto Maranhense de
Integração Soda! - IMIS;

VIII —Convocar a Assembléia Geral, ao Conselho Diretor, o Conselho Fiscal do Instituto
Maranhense de Integração Social - IMIS;
IX - Rélacionar^se com pessoas físicas e jurídicas de interesse do Instituto Maranhense de
Integração Social - IMIS;
X- Cumprir prazos e exigências da legislação, do presente Estatuto e demais normas
internas, convênios, acordos e ajustes;
X|Ti-{^eeIizaT outras atividades definidas pelos órgãos de Administração ou atribuídas por
normas, acordos, convênios, contratos e ajustes;
XII - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento interno;
Xlli- Presidir a Assembléia Gerai;
XIV-Convocar Gpresidir as reuniões do Conselho Diretor e/ou outras julgadas necessárias;
IX - Assinar documentos relativos à alienação de imóveis;

.X - Assinar contratos de empréstimos, dívidas e obrigações;
XI - Assinar documentos dando bens imóveis em garantfsí

Sao J(w»o (fos Pajos MA
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XIII - Assinar isoladamente cheques, movimentações bancarias e financeiras, recibos,
quitações, convênios, contratos, acordos, ajustes, correspondências e outros documentos
inerentes o Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS;

parágrafo único: Todas as atribuições do Presidente são delegáveis, inclusive a assinatura
de cheques e oútros documentos.

Art. 422 - Compete ao Diretor Vice-Presidente:

I- Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;
II - Assumir o mandato em caso de vacância, até o seu termino;

III - Prestar de modo geral, sua colaboração ao Presidente;

Art- 432 - Compete ao Diretor Administrativo:

I- Propor a contratação e admissão de funcionários no interesse da gestão do Instituto;
* '

II - Elaborar em conjunto com os demais membros da diretoria a programação anual de
trabalho e projetos do Instituto;

III - coordenar çpm o Diretor Presidente em todos os atos de gestão do instituto, sempre
que necessário;

IV - Coordenar-a elaboração de projetos e supervisionar as áreas de treinamento e
divulgação;

V- Praticar todos os atos de gestão que lheforem determinados pelo Diretor Presidente; e

VI - Cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais normas que regem o Instituto, sempre
na busca do alcance de seus objetivos sociais;

Art. 442. compete aó Diretor Financeiro: ^
I—Movimentar juntamente com o Diretor Presidente, conta bancaria, bem como criação e
encerramento de contas em bancos, emitir, endossar e descontar cheques e títulos de
crédito do Instituto, contrair obrigações e assumir compromissos de responsabilidades em
nome do Instituto;
II - Acompanhar è supervisionar contas e documentos junto a contabilidade, planejar e
supervisionar a execução do Orçamento e as atividades decaptação de recursos;
III —No caso devacância ou impedimento do Diretor Presidente, em conjunto com odiretor
administrativo movimentar contas bancarias, emitir, endossar e descontar cheques é
títulos de créditos do Instituto, contrair obrigações e assumir compromissos de
responsabilidades em do Instituto;
IV - Colaborar corri o Diretor Presidente em todos os atos de gestão do Instituto, sempre

:o daS coniab üd CuliJuüe ao Diretorque necessário è apresentar mensalmente o
Presidente;

INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇAO SOClAL-1
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V- Executar a prestação de contas do instituto de acordo com as regras deste Estatuto;
VI - Praticar todos os atos de gestão que forem determinados pelo Diretor Presidente; e;
VII - cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais normas que seguem o instituto, sempre
na busca do alcance de seus objetivos e finalidades;
VIII - Arrecadar e.contabilizar as doações, subvenções, auxílios e donativos, mantendo em
dia a escrituração;

IX - Pagar contas autorizadas pelo Presidente;
X- Conservar, sob sua guarda e responsabilidadeos documentos relativosà Tesouraria;
XI - Manter todos numerários em estabelecimento de crédito;
XII - Acompanhar e supervisionar os trabalhos de contabilidade do Instituto Maranhense
de Integração Social - IMIS, contratado por profissionais habilitados, cuidando para que
todas as obrigações fiscais e trabalhistas sejam devidamente cumpridas em tempo hábil;

DO CONSELHO FISCAL

ART. 459 - A Administração do Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS será
fiscalizada, assídua e minunciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três)
membros efetivos, todos associados, eleitos anualrnente pela Assembléia Geral Ordinária,
sendo permitida apenas a reeleição de um 1/3 (um terço) dos seus componentes; em caso
de eleição onde não haja associados que possam vim a concorrer as referidas vagas, em
caráter excepcional e por liberalidade do Conselho atual, a Presidência juntamente com o
Conselho deAdministração, poderá reconduzir aocargo o Conselho por mais um mandato.

§ 19 - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, os que nãocumprirem o que reza
os Artigos 229 e239 deste Estatuto, os parentes dos integrantes do Conselho
de Administração até o 29 (segundo) grau em linha reta ou colateral, bem
çomo os parentes entre si até esse grau;

§ 29 r Oassociado não pode exercer cumulativamente cargos no Conselho de
Administração e Fiscal.

Art. 469- Competeao Conselho Fiscal:

I- Manifestar-se sobre oprograma eos orçamentos anuais propostos pelo Presidente eao
Conselho Diretor;

íl - Manifestar-se sobre rèlatório, demonstrações financeiras e prestação decontas anuais
da Diretoria; ' ^
III - Manifestar-se sobre outras matérias de interesse do Instituto Maranhense de
Integração Social - IMIS, ou que lhe sejam submetidas pelos seus membros, pelo Conselho
Diretor ou pelo presidente;
IV - Examinar os livros de escrituração da Instituição;
V- Opinar sóbre os balanços erelatórios de desemp^enho financeiro econtábil esobre as
operações patrimoniais econômico financeiras reali;ÉdP?.,pela j
VI _Requisitar ao Diretor Financeiro, aqualquer ternpo,^doGumerii!a'ç,3,q,,í§|'i^
operações econômico financeiras realizadas pela In; tit(üÇ80í fiRf_ f, nptniM ai
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VII - Acompanharo trabalho de eventuais auditores externos independentes
VIII - Convocar extraordinariamente a Assembléia Geral e/ou outras julgadas necessárias;

Parágrafo primeiro: O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente três vezes ao ano e

extraordinariamente, pordeliberaçãò própria ou quando convocadopelo Conselho Diretor.

Parágrafo segundo: as deliberações do Conselho Fiscal deverão ser registradas nas atas de
suas reuniões.

Parágrafo terceiro: O Conselho Fiscal do Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS
se reúiié porconvocação da Assembléia Gerai, do Presidente e do Conselho Diretor ou por
metade de seus membros.

Parágrafo quarto: Todas as prerrogativas do Conselho Fiscal são designadas pela Lei
9.790/99. inciso III do art. 4®.

Parágrafo Único: O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada (04) meses e
extraordinariamente, quando necessário.

Art. 472 - O instituto Maranhense de Integração Social - IMIS, não distribui lucros,
resultados, dividendo, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob
nenhuma forma ou pretexto.

Art. 48? - O Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS, aplica integralmente suas
rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos
objetivos, institucionais no território nacional.

Art. 492 - O Instituto Maranhense de Integração Soda! - IMIS, aplica as subvenções e
doações recebjdas nas finalidades a quem estejam vinculadas.

DAS ELEIÇÕES

Art. 502- As eleições serão convocadas através de edital a serem fixadas em locaispúblicos
e\ou divulgadas pelos meiós de comunicação, 10 (dez) dias antes do termino do mandato.

Art. 512 ^ As eleições para ao Conselho Diretor e o Conselho Fiscal serão realizadas por
votação direta e secreta para um mandato de (04 anos) para Diretoria, com direito a
reeleição), e para Conselho Fiscal anualmente podendo ser nomeado comissão eleitoral
para organizar o processo de eleição.

Art. 522 - o edital de convocação contará obrigatoriamente:

I- a data da eleição e horário de votação;
11-0 prazo de registro da chapa;
III - o prazo de impugnação da chapa;
ÍV ^ eleita a chapa que obtivera maiorquantidade dá votos.'̂ f/i„

I INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-IMIS - R
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Art. 535 - As chapas que concorrerão às eleições serão compostas de todos os cargos
previstos no seguinte estatuto e se registrarão até 72 horas da data das eleições na
Secretaria da Entidade.

Art. 545 - Em 24 horas da data da eleição, deverá ser tornando público, a composição de
todas as chapas, sob pena de nulidade do pleito.

Parágrafo único: Caso seja registrada apenas uma chapa (chapa única) as eleições serão
realizadas por aclamação dos sócios presentes.

Art. 555 - Será eleita a chapa com maior número de votos.

Art. 565 - Logo após a proclamação do resultado de novo Conselho Diretor e Conselho
Fiscal, os membros eleitos serão empossados em seguida ou posteriormente em data a ser
marcada.

DO PATRIMÔNIO

Art. 575 - o patrimônio e a receita do Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS
constituir-se-ão dos bens e direitos que lhe couberem, pelos que vier adquirir no exercício
de suas atividades, pelas contribuições dos seus associados, pela subvenções e doações
oficiais e particulares, móveis, veículos, semoventes, ações e apólices da dívida pública.
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Parágrafo Único: O Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS poderá receber
contribuições, doações, legados e subvenções, de pessoas físicas ou jurídicas nacionais e
internacionais, destinados a formação e ampliação de seus patrimônios ou a realização de
trabalhos específicos.

Art.585- iMo caso de dissolução ou extinção do Instituto Maranhense de integração Social
- IMIS, os bens remanescentes serão destinados a outra entidade congênere, pessoa
Jurídica qualifiçadé nostermos da Lei 13.019/2014, preferencialmente que tenha o mesmo
objetivo social.

Art. 595 - Na hipótese da entidade pbter e posteriormente, perder a qualificação instituída
pela Lei 9790/99, pacervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante
o período em que perdurou aquela qualificação, será contabümente apurado e transferido
a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente que tenha
o mesmo objetivo social.

CAPITULO VII

DO exercício FINANCEIRÒ
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Art. 60? - Oexercício financeiro do Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS
coincidirá com o ano civil.
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Art. 61? -Aprestação anual de contas será submetida àAssembléia Geral até 31 (trinta e
um) de maio de cada ano, com base nos demonstrativos contábeis encerrado em 31 (trinta
e um) de dezembro do ano anterior.

Parágrafo único: A prestação anual de contas da Entidade conterá, entre outros os
seguintes elementos:

I- Relatório circunstanciado de atividades;
ti - Balanço patrimonial;
III - Demonstração de resultados do exercício;
IV - Parecer do Conselho Fiscal;

Art. 62B -OInstituto Maranhense de Integração Social-IMIS manterá escrituração desuas
receitas e despesas, com as formalidades capazes de assegurar a sua exatidão.

Parágrafo Único: Aprestação de contas da Instituição observará as seguintes
^ c

I- os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
II - A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao
relatório de atividades e dasdemonstrações financeiras dáentidade, incluindo ascertidões
negativas de débitosjunto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de
qualquer cidadão;
llj - realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso,
da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em
regulamento;
iV - A prestação de contas dé todos os recursos e bens de origem pública recebidos será
feita, conforme determina o parágrafo único do Art. 70da Constituição Federal.

\

normas:

CAPÍTULO VIU
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 632- o Instituto Maranhense de Integração Social-IMIS, será dissolvido por 2/3 (dois
terço) dos associados quites em pleno gozo de seus diréitos legais e estatutários, em
Assembléia Geral, especialmente convocada para esse fim, quando se tornar impossível à
continuação de suas atividades.

Art. 642 - o presente Estatuto poderá ser reformado a qualquer tempo, por decisão de 2/3
(doisterço) dos associados, em Assembléia Geral, especialmente convocada para este fim,
não podendo ela deliberar, em l^ convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou
com menos de 1/3 (um terço) nas convocações coginntr^p^ mfrni-T nm wi^pr na Hata Hp
seu registro nos órgãos competentes. '
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Ait. 652^- Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, e referendados pela Assembléia
Geral.

Arti 662 - Este Estatuto foi aprovado e lido e assinado em 30 de abril de 2020, e entra em
vigor na data de seu registro no cartório competente.
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