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ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
INTEGRAÇÃO EASSISTÊNCIA SOCIAL LUZEIROS

CAPITULO I • DA DENOMINAÇÃO, SEDE. FORO,
SOCIAL

DE ATUAÇÃO E ANO

Art. 1® - O tnsKluto de Desenvolvimento, Integração e Assistência Social
Luzeiros, constituído em 10 de julho de 2018, é uma entidade social, com
direito' filantrópico sendo uma pessoo jurídica de direito privado, sem fins
lücrãtivos com prazo de duração por tem indeterminado, com personalidade
jurídica própr!a> com sede e foro no cidade de São Luís no estodo do
Maranhão e atuação em todo território nocionaL com o finalidade e objetivos
de contribuir para o promoção do desenvolvimento nacional, nos valores
universais, nos termos da lei 9.790/99 de formo social e sustentável, a partir da
melhoria de.qualidode do gestõo das organizações públicas ê .privados.

Art. 2® - O Instituto de Desenvolvimento, Integração e Assistência Social
Luzeiros fico constituído sob formo de,associação civil, de pessoa jurídica, nos
termos, do legisloção, com área de atudçpo em todo território nacional, pode
otuar eventualmente, em oufròs. estados e.outros países que se demandam a
sua órea de atuação. -

\

Art 3° - O Instituto de Desenvolvlment^íílntegraçõo e Assistência Social
Luzdros, sempre que necéssário criará Su|fsect.es em todos os Municípios do
Maranhão e Estados do Brasil e no Exterior.
Parágrafo primeiro:; Â'decisão de criar ^.éstqs Sub-sedes, obedecera
rigèrosomente às necessidades de apoio logtsticd àS-atividades da entidade e
ocorrerá em Assembléia Geral convocada para esfe firn.
Parágrafo segundo: O Estatuto se fundaménto.. nos princípios do regime
democrático, do estado de Direito e de livres iniciativas, tendo como base a
Constituição Federal às iels, e demais ieis pertinentes _á especiai e sera regido
pelos princípios do iegalidode, Impessoalidade, moralidade, economicidode e
eficiência, e a universalidadè dos serviços e não tara qualquer discriminaçãode raça-gênpro ou religião.(tel 91790/99, inciso ], Art.,4°). ..
Parágrafo terceiro:. ..Reg8r.,se-á peio presente. Estatuto,
reguiomentõs internos aprovados por suo administração e pela legislação
Pdrágrafo quarto: Tem sede e foro no Município eComarca de São Luís,
do Maronhao, estando localEodo no Praça Nossa Senhora da ^
BaiiTO Turui CEP: 65.068-380, naelonal e/ou internacional, bem como podendo
estabelecersub-sedes em qualquer Idcoiidade.

Art 4® OInstituto de Desenvolvimento, Integração e Assistência Social Luzeiros,
é regido por este Estatuto e. poro olcançar seus objetivos e hnolidades
institucionais e estratégicos, poderá desenvolver asseguintes atividodes.
I - promoção do Gssisfência social; ^
ir-'promoçao do cultura, defesa e -^n-r—ã- pnjnryvnnin ht^ónco e
artístico:

« '
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!I1 - PromoçãG gratuita do educoçõo, observando.-se o forma complementar
de participaçõo das organizações de que troto esta Lei;
IV - Promoção gratuita da sdúde, observando-se a forma complementar de
participação_das organizações de que trato esto Lei;
V - Prómoção da segurança alimentar e nutríçionai;
VI - Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável;
VII - Promoção do voluntariado;
Vlü -Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
IX - Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de
sistemas altérnativos de produção, comércio, emprego e crédito;
X - Promoç:õp de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementor:
XI - Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, dq
democracia e de outros valores universais;
XII - Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
produção e divulgação de infòrríiqções e conhecimentos técnicos e
científicosque digam respeitods atividades mencionadas neste artigo.
XIII - Btudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibiiização e a
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por
qualquer meio de transporte,

Parágrafo .primeiro; Fomentar, apoiar, ^^^promover suas atividades, seus
objéfivos e suas finalidades, flcq; '̂este:|Estatuto regulamentado no Lei
13.204^015, que regula qs relqi^pes de pd%pna;|ntre Estado e Sociedade Civil
e vale para ú União,èstdâqsI^

V

Parágrafo segundo: Pãro os fins deste artigo, q.dedicoção às atividades nele
previstas, configura-se mediante a execução íiire.ta-dè projetos, programas,
planos de ações correlatas, por meio da doaçao de recursos físicos, hurnanos
a financeiros, ou ainda, pela prestação de serviços intermediários e
terceirização de apoio a empresas com qualidade téGnico.pora prestação oe
serviços eoórgãos do,setor público, estatoisque,atuem em'|ireas afins.

Parágrafo ferceiro: O /nsfffuto .de DesenvoMmen /nfegrg.çõo g Ass/rfêncla
Sociài Luzeiros nèo distribuí entre os seus sôdòs ou associados, conseihe^os,
diretores ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou liqudos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patnmonia
auferidos mediante o exercício dé suas atividades, e os aphço integromente
no consecução dos seusobjetivos sociais.

.Art^^ No desenvolvimento de suasatividades o tnsmufo de Desenvo/Wmenfe,
infegraçâo e Assistência Social Luzeiros prestúrá serviços permanentes e nõo
forá qualquer descriminoção o clientela, em razão do sexo, cor,
nacionalidade, profissão, credo político e religioso.

Art. 6® - O /nsfífüfo de Desenvolv/menfo, Integra no &ASáliSftíhctó iqclaJ Luze(i<^Mon.cipal <U! S»o joao "Ntí
Cotii.ssao Pennafwnle rt« Licitac,ío
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teíá^um Regimento Interno que oprovcdo em Assembléia Geral, o qual
disciplinará o seu funcionamento.

Art. 7® - O fns/jfu/o de Desenvo/v/menfo, integração e Assfsténc/o Soc/af Luzeiros
Q fim de cumprir suas finalidades se organizará em tontas unidades de
prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, cs quais se regerão pelo
Regimento Interno, aíudido no Artigo 6®.

CAPITULO II DA CONSECUÇÃO DE SEUS FINS

Art, 8° - O Inst/futo de Desenvoiv/mento. integração e Assistência Social Luzeiros
tem por finalidade de natureza social, atuar em todos os campos de sociais,
principalmente de cunho ossistencial,, com autonomia administrativa,
financelrai jurídlca e patrimonial por melq^.de:

Seção I - No campo da assistência sociql;
I - Promover q proteção ò fãmpid, à infância e à adolescência, assim como a
integração ao mercado de trabalho:
II - Promover a orientação, o apoio sócio-familíar e o apoio sócio-educativo
em-méio aberto'a crianças e adolescentes:
III - Promover a defesa de bens e direitósísoa coletivos e difusos relativos ao
meio ambiente, ao patrimônio cultural, âósjâireitos humanos e dos povos:
IV - Promover o desenvolvlmentp.ecoriòmícafe, social e o combate à pobreza;
V- Apoiar o atendimento e assessoràrnéntpSqs beneficiários da Lei Orgânica
do Assistência Social.,LOAS:.,e.q,defêsd e qgarqptia de seusdireitos;
VI - Desenvolver ãçôès'.de;=pfjòtéçãp à famíliâja infância, à maternidade, à
adolescência e velhice;... ^ ^
VII - Amparo ds' crianças e adôlesceptes çqrentes:
Vill - Ações de preservação, habitação;, reabilitação e integração à vido
comunitóríá de pessoas portadoras de deficiência:
IX - Aintegração ao mercado de trabalho:
X-A assistência edqcòcionaroiJ-çle'saúde;. '
XI-DesenvGlvirhéntqda.Gulturq;; v ;/•, ,
XII - Promover, apoiar, Tdyprecer e divulgar qtivielddes\de./assistencid social,
visando ò proteção do infância e.adolescência, otravé^.dp desenvolvimento
de projetos de caráter social, recreotivo, cultural, cívico, educacional e
esportivo: ^ *
XIII.- Favorecer o desenvolvimento do 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 camados menos favorecidas da população:
XIV- Realizar,é/ou opòiar eventos, campanhas, concursos, programas, projetos
e Qçõés destinados a promover e difundir os objetos do fnstífuto de
Desenvo/Wmenfo. Integração e Ass/stenc/o Socloí Luzeiros:
XV - Promover a ética, o paz, a cidadania, o voluntariado, os direitos humanos,
o democrpcíò e demais valores sociais relativos no. desftnvolvimfíntfí cfps
objetos do. (nsflluto de Desenvolvimento. Int(
Luzeiros:

gração rtiSocto/wô
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XVI - Defender os interesses coletivos dos moradores contra todas os formas de
discriminações, priorizando o melhoria das condições de vido e gqrantio dos
direitos da fomOio: do criança, do adolescente, do jovem, da mulher, do idoso
e das minórias:
XVII - Atuar np área da Assistência Social no que se refere à proteção social
básica e éspecial, profissionalização e geração de renda das famílias
atendidas;
XVIII - Promover o saúde integral visando o desenvolvimento harmônico do
criança, do adolescente e do jovem:
XIX - Promover a democratização do acesso a bens culturais, bem como
oferecer atividades de fruição, 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 de esporte e lazer paro o público atendido;
XXII-j-^A Associação trabalha junto ooiindivíduo, à família e à comunidade,
com o objetivo de diminuir as jVulnerabilidades sociais, desenvolver
potencialidades, adquirir e fortalecer vínculos familiares e comunitários;
XXIÜ - Étambém objetivo do Instituto, corpo filosofia da instituição, atuar junto
00 seu público alvo, crianças, adolescente, jovens ê família, gerando uma
consciência -acerco da sexualidade, eyitahdQ a iniciação sexual precoce, a
gravidez, assim como as doenças sexualmente transmissíveis, em especial, a
Síndrome da ImunodeficiênciQ Adquirida ;(AIDS) bem como prevenir o uso de
drogas e osjmpactos da violêhçiq provocada por tal comportamento ou
situação social; C-.

Seção II - No compb do•Qssistêhciá, educacional de formaçõo gerah
1 - Promover cs modalidades de. 'ensino;, educação, de jovens e Adultos;
educação profissional e tecnológica;-, eàuepçãòí '̂éspecial: educaçòo
ambiental e educação á distância:
II - Promover o. educação básica através dos tifvéis de ensino: educação
infantil; ensinofundarpehtahensihomédio: educação,superior:
líl - Apoiar e fomentar a criação de prograrnas ,dê ensind profissionalizantes e
pesquisas rélotivas q/éducaçao a nível-superior e graduação em direitos
hurponos;" ' ; . . -
IV- Desenvòjver d formação, o treinamento e o especialização depessoas nos
campos de conhecimentos cíentíficõs, técnicos e educacionais:
V - Implantar e programar projetos e planos de Interesse dqs organizações
contratantes; _ . ,
VI - Propor, executar e disseminar estudos e pesquisas nas oreas de educoçoo
e ação comunitário;
VII - Garantir, assegurar a prestação de serviço de pesquisa para q
desenvolvirpçnto comunitário e humano, na busca de soluções alternativas
para o desenvolvimento sustentável;
XIII - Elaborar planos de desenvolvimento e projetos urbanísticos nos escolas
nacionais, regional municipal e local;
XI - Fomentar e desenvolver intercâmbios e cstebroptDonvêrwa&ppíojetesiosleiA
còoperaçõq e/ou termo de parcerias com órgc ^
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nõòrgoverhqjmêntais, nacionais ou internacionais, que favoreçam o
aperfeiçooríiènto da formação educacional e da qualificação profissional dos
frqbaihadores, para o fomento e a execução dçis atividades de Interesse
público previstos em lei, especialmente dirigidos aos trabalhadores e
trabalhadoras:
X- Oferecer assessorio a educadores para a formulação e irhplementação de
projetos, educacionais e de açõo comunitária;
XI - Impulsionar a capacitação e formação técnico-profissional metódica,
caracterizada por atividades teóricas e práticos, 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-../ispoiar e permitir a formação técnico-proRssiónol de jovens de 14 a 24
anos, dentro dos princípios da proteção integral do jovem, garantidos pela
legislação brasileira (Lein®. 10.097/20G0):
XIII - Promover e incentivar ações que yisevn o desenvolvimento em geral,
direcionado à promoção e integração^-de pessoas, organizações sociais e
comunidades através de realização direíò e Indireta em ações administrativas,
gerenciais, institucionais, técnicas e operacionais em atividades, programas,
projetos e assemelhados de interesse^sociaí realizados por Universidades,
instituições de - Ensino Públicos e PartiCòlares, e outras relacionadas com
Políticas PúÈlicas de Desenvolvimento/Econômico e Social, Ensino, Pesquisa,
Extensão, desenvolvimento ÍnstitucÍonal,éiéhtÍfÍco e Tecnológico;
XIV - Apoiar intercâmbio nacionqí, éjinternocional, em todos os níveis
científicos, tecnológicos e campos^deconhecimento e difusão:
XV - Apoio e reaiizaçãõ;de>atívidadés, programas, projetos e assemelhados,
destinados por Noirha.iÔperpçiGnal e na^^fòrriiã. da legislação específica,
incluindo concessão de.dqpçpes.^bólsás e outros íricentivos;^
XVI - Desenvolver atividades''de'treÍnamento,.çqpaçítaçãò e ctualizaçõo na
formação e especialização nos âmbitos acadê'micds''é profissionais:
XVII Realizar outras atividades e programas altruísricps, beneficentes,
cient(ficos;'e educacionais e tecnológicosque visem o bem estar comunitário,
o preservação do.meio-ombiente e o foftalecirpônto doTerpeiro Setor;
XVlir - Promoção ' de. estudos, intercâmbio e' ònalisW\ de experiências
odministrativas brgsileira_s e estrangeiros,.como,subsídios para a eloborcçao de
propostos de políticas públicas municipais, estaduais e federais;
XIX - Promover assistência jurídica gratuito aos movimentos sociais, bem como,
promover e difundir estudos jurídicos:
XX - Estimular o parceria, o dialogo local e solidariedade entre os diferentes
segmentos spciois, participando junto com outras entidades de atividades que
tenhom Interesses comuns;

XXi - Promover e implantar programas de instrução e divulgoção de ações de
autodefesa òs corhunidades, 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 cientifico e tecnológico no õmbito de sua área

. . _ -IS dOde atuação nas diversas regiões do Brasil, da Pes
bem como o avanço do Ensino Superior; P'efe.turfl Mu.ncipai de s»o jmodos Pams
XXIlí - Coordenar, formular e programar políticas relc
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educacional, desenvolvendo gestõo de planejamento, avoliaçõo e 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 do cidadania, maior efíciência 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:
XXyi r.i Desenvolver a educação profissional e fecnológica como processo
educativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às
demandas sociais e peculiaridades regionais;
XXVII - Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e
tecnológica:
XXVIII - Realizar simpósio, debates, conferências, cursos e estudos visando ò
produção e o aperfeiçoamento do ensino e do conhecimento científico e
pesquisas objetivando a busca dé; alternativas que rhinimizem as
conseqüências do alto nível de. desocüppção entre os setores mais pobres e
excluídos dcf população beneficiárias:
XIXX - Boborár e promover programas-énsino e educação de formação
gero! continuado do população, prG^Òy;endo atividades especializadas de
ensino profissional, qos níveis de qualitíçgçõo, habilitação e especialização
profissional: -
XXX - Promover ©estimular-o desenYo!yirn|ntp|institüdonal e a divulgação de
conhecimentos otrayésV .ida>j realizáçãó r^de^^ simpósios, seminários,
congressos e outros éventÓSi^é/dq edição de ppblióqções;
XXXI - Manter, orgdnizan/ppofãénq^^ bibliotecas, videoteeas,
cineclubes; ^ . . .
XXXII r Promover cursos e premiar trdbalfios;dátésésr dentro de projetos que
venham o colaborar para Incentivar aspectos da educação, cultura,
responsabilidade social, ecologia, preservação do patrimônio artístico e

XXXIII - Promover a-lnçlusãp-^social por meio de-projetos Aecionados ou de
apoio a outros já êxistentesi , c _
XXXIV - Btabeleçer, coritrqtqs corri grupos .de comunicação social corri o
propósito de- produzir e èxibir programas educativos, culturais, ecológicos, etc.,
bem como.çom empresas de produção gráfica para reproduzir, em qualquer
tipo de supòrte, os materiais provenientes das tarefas executadas; ^
XXXV - Promover a criaçãoe implantação de escolas técnicas de nível médio
com curso pcira 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 do Educoçõo:
XXXVI - Lutar pela integração com os movimentos e entidades nacionais e
iníemocionois que lutam em defesa dos interesses do conjunto da classe
trabalhadora emgeral e dos trabalhadores em edurnçõo pm fispennl-

Seção III - No campodo assistência à saúde, pronr oacÍN
ecoraervação do meio ambiente e odesenvolvirr 3tM«l!jfiiRfè<^W(SliílíyC3iNW
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através.de programas de educação e de proteção ambiental,
i - Desenvolver eventos comunitários que fortaleçam os vínculos da
comunidade com suo policia e o valor da integração dé esforços na
prevenção dè infrações e dcídentes:
II .: Rrppor às autoridades competentes a adoção de medidas que tragam
melhores condições de vido ò família policial e de trabalho dos policiais e
integrantes dos demais órgõos que prestam serviço à causo da segurança da
comunidade;
ill - Baboror, executar projetos, pesquisas e trabalhos que visem o
desenvolvimento sustentável, a preservação e divulgação do meio ambiente,
o conscientização ecológica e a promoção do bem-estar social:
IV - Pesquisar e desenvolver em conjunto com q corhunidade rhoranhenses é
brasileiras, alternativas para aícançor o.desenvolvimento sustentável;
V- Promovei^d defesa de bens e direitossôciaís, coletivos e difusos relativos ao
meio ambiente:
VI - Estimular o desenvolvimento sócioleconômico através da garantia do
acesso e gestão democráticos e ecoíôgicamente sustentáveis dòs recursos
naturais:
VII - Promover, realizar .,e divulgar^ pesquisas e estudos, organizar
documentação e désenvolyér projetoCqplicádos o defeso do meio ambiente,
do patrimônio cultural e dos direitos hujfíghps e dos povos, especialmente de
povos indígerios e populações tradiçioriâis:
Vil! - Promover o intercâmbio com oOtrasJòrgqqizações ê entidades nacionais e
internacionais poro o defesa do pdtrjMôMdrSfe^^
ÍX^ •Estimular-e- reato^^tudos de'càráí^|:p^entivo e participativo paro
combater a dégradqçãó"^ ©socidlirfé^^^ todos as suas manifestações,
inclusive estudos de•imp.aGto^qri^bièntdl-decorrentes-das atividades antrõplcos:
X- Promover o debate e" o troco de cqnheçímeptp. e,experiências entre os
diversos setores do sociedade clviP. .éj^võfódds^^ problemática do.
desenvolvimento sustentável do Maranhão e dò Brasil:
XI - Promover p bem comum, a qualidade de vido e o desenvolvimentoeconômico, cientifica técnológíGO, sociàl esuStent^Y^l:; _
XII - Promover* o; conscieriti?qçòó è populaçõo è é òdequqção do ensino de
forrno o incorporar ospriricíptos e óbjetivos dapróteçãoPmbiental,
XII! - Apoior. projetos ,e.. progromos . que busquerp. implementar o
sustentabilidode nq construção e o desenvolvimento dos rhuriidpios e estados
juntamente com o governo federal: _
XIV - Execução de programas de proteção, preservação e regeneração do
ecossistema:
XV - Estimulor è prõmover projetos paro o agricultura familiar:
XVI - Apoiar, promover, coordenar e executar ações projetos e programas
relacionados com p financiamento e de políticos públicos do desenvolvimento
dò agricultura familiar; '
XVir': Planejar, organizar e supervisionar os atividades d© atendimento a
cornunidades rurais, como assentamentos, quilombolas, comunidades rurais
tradicionais do agricultura familiar e aldeias indígenas;

p do oxtonsão no campo dós

Ti

XVIll - Apoiar atividades de ensino, de pesquiso
ciências òQtàms e sociais;

PfítfttNira Miiiucipal de Sao João rtos V'atos MA
Codíissao Pefn>aneoie 0* L»c>i»(;ao ,
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XIX - Realizar simpósios, reuniões, debates, conferências, seminários,
congressos, •'cursos, estudos e pesquisas, visando melhor conhecer e
desenvolver o setor ogrário:
XX - Promover a edição de obras, como livros, revistas e folhetos, bem como
campanhas de mídia e programas de televisõo e rádio, objetivando promover
as ciências agrárias e sociais rposírando sua importância no contexto da
sociedade brasileira;
XXI - Cooperar com Órgãos dos Poderes Executivos e Legislativos,
notadamente, os parlamentares, colaborando no aperfeiçoamento da
legislação e ng definição de políticas de apoio do setor agrário;
XXI! - Fomentar as populações-tradicionais, contribuindo pdra a melhoria do
qualidade de vida dos produtores rurais e agricultores familiares, bem como
para o.combate à fome e à miséria;
XXIII - Promover e garantir o prestação dè serviço de assístenciais e extensão
rural, prioritariamente aos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores
rurais, suas famOios e organizações; •
XXIV - Promover em defesa dos. direitogòciais, justiça, írobalhó e emprego às
populações carentes; fT-.
XXV - Apoiar o ingresso do jovem no^^undo do trabalho, como melo de
transformara suo realidade:pèssõa|-e sppjgl;
XXVI. ,-j Realizar eventos de cqpaeitdçà% em massa, com o objetivo de
empreendedores comunitários, ria buscgãe;geração de emprego e renda: ^
XXVIII Prestür serviços de cQnsuítòripmW-qregs de gestão qrribiéntá!, gestão
urbana, gestão pública e gestão:parci os atividades de
planejamento, monitoramento., e ovaliaçãòjfde-políticos, planos, projetos e
instituições; l. . , u- * ?
XXIX - Promover a GapaeitaÇâõ-é^^bitréinomento dé gestOf^es ambientais, de
-pequenos produtor^^''pesdadprertradicionais e
ribeirinhas, objetivando o desehvòlvirhento; sóPídlíféducaeionol e cultura!
destes seguiinentosda população: . ^
XXX - Promover o realização de projetos e campanhas de educação
proteção arriblentâ):^ ^ ' i r . j V'
XXXI - Promover e- rêdlizqçâq dè projetos/ej campanhas; de educaçoo
proteçãodmbientdbct' - 's- '• :'% • ' ,,
XXXH - Promover o.desenvolvíiTiento;ecpriôrníco éSpciQj.sustentável;
XXXIH - Prestar seiviços de educação especial: às péssóãs com deficiência,
preferencialmentéintelectual e múltipla; _ _
XXXIV - Oferecer serviços na área do saúde, desde a prevenção, visando
assegurar umg melhor qualidade de vido para os pessoas com deficiência,
prefèrencielmente intelectual e múltipla:
XXXV - Promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e
pesquisas êm reloçOo ò causo do pessoa com depciêncio, preferencialmente
intelectual e múltipla, propiciandoo avanço científico;
XXXVI - Promover e/ou estimular o desenvolvimento de prograrnas de
prevenção da deficiênciq, de promoção, de proteção, de iricíusão. de
defesa e de gorontia de direitos dá 1pessoa coi]^^
preférencialmente intelectual e múltipla, de apoi >e
òcomunidade; , ^ONFERE COM OORIGINAR

Rii».
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XXXVll- Promover e artículor serviços e programes de prevenção, educoçao,
saúde, assistência social, esporte. Idzer, trobolho, visando à plena inclusão da
pessoa com deficiência, preferencialmenteintelectual e múltipíd;

Seção IV - No campo do incentivo ò cultura, de acordo com o que dispõe a
legislação em^ vigor, promover atividades nos áreas de artes cênicas (teatro,
dança, círc.o» ópero e mfmica), produção audiovisual (produção
dnematogròfica. videográfica, fotográfica,.discográfica, de rádios e televisões
educativos e de multimídia), música (Incluindo música erudita e instrumental),
artes visuais (artes plásticas, artes gráficos, filatelia, gravura, cartazes e
fotografia), patrimônio cultural (segmentos tiistôrico,^ arquitetônico,
orqueológico, de museus, de biblioteco^leíturo, de arquivos/acervos, de
cultura afro-brasileira, de cultura indígona e de artesanato/folclore),
humanidades (obrqs dè réferênciq, histçjia, filosofia e literatura, inclusive de
produção de livros de valor científico, artístico, literário ou humáhístico) e artes
integradas (atividades relacionados aos|segmentos previstos nessa área pela
legislação vigente). .
I- Incentivar' o voluntariado nosações dè|caráter sociocultural;
II - Impulsionar a geração dé trobalhpjefrendo através do fortalecimento da
cadela-de produção•cultural;: ^
III -Apoiar e promoção deatividades, qijèrgsttrriulem g vivência democrático,
o reconhecimento, do direito.: dè os pessoas a' informaçoa
comunicoçõc e expressão, a estdfailidgde: o desenvolvimento do pais, o
bem estar de sua popuiaçpd eoP/dèsepdl^^^ econpmico, social e
iv'̂ l^^r,^ssessprdr^!qr^
e/oureabilitadoros, vísanáOiá^^sepvgl^ socic>cuitural e fqmilion
V - Promover otividadS culturais com outras
associações institutos, fundações áú orgdnizaçôes:congêneres. privados-ou
Sarnacionois ou estrangeiras, podendo, ainda, firmar contrato de
Lílco convênfoT, coopetação técnica com essas
entidades, semprè^otntvistas à RroTOPçao|.humdna
VI -Defender e^arqhtiijOs|djr^tossQcidis dq Gomi^idqd| inclusive no âmbito
w"-desenvolver .^ '̂cültuí;ern' todas
folclóriços, titerárids," cinematográficas: teatrais e musicais, artes plásticos, arte
^nldolseSer'ações para educação edesenvolvimento_ cultural e socfal \
So dSodem cLo ações de memória, cultura, educaçõo. qualidade de /t
?°PrSe2r°Ss°Wpressões culturais dos grupos formadores do sociedade,
rLpoSfs pllfpluSsmo e diversidade da culiurd local, rcg.onal e
X°-sâvaguordar asobrevivência eoflorescimento dos modos de criar, fazer e
viver da sociedade local e nacional, h» rtríseii
XI - Executor diretamente de projetos, programas e/ou planos de ações,
viabilizadas por meio de doações de recursos material 5
parcerias com organizáções públicas ou privado ""í

^CONFERE COM OORIGINAR
(0^ , , 'ti- iDATA,.
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Xll - Manter intercâmbio com organismos nacionais ou internacionais que
promovam os conhecimentosdos temas do seu interesse;
Xll! ~Desenvolvimento da Cbituro:
XIV - Colaborar com órgãos públicos e privados no sentido de enfrentar os
problémos reldcionados com a área audiovisual, podendo a entidade dtuar
como órgão.iécriico e consultivo:
XV - Buscare apoiar projetos ha área de audiovisual:
XVI - Proporcionar informações e fomentar debates sobre o cinema brasileiro,
bem como divulgar è mobilizar o cinema na forma de divulgação em praças
e tetro e o fins: . ^
XVII - Defender a liberdade de expressão e a integridade do produto
audiovisual em todososseus aspectos, buscando principalmente a ampliação
nas suas condições de produção, exibiçãOíe distribuição;
XVIII - Monteç organizar, coordenar e/oú gerenciar bibliotecas, videotecas,
dvdtecas, cinèclubes, comoacervo-da regiõo local, regional e nacional;^
XIX - Capacitar voluntários, incentivar .^ofissionois, empresas e instituições a
participarem de atos solidários;,. »
XX O Instituto de Desenvolvimento, Integração e Assistência Social Luzeiros,
poderá praticar outras atividades qug|ãp foram acima elencadas. desde
que voltadas ofinalidade social cortela^s-i ,
XXI - Editar livros. CD, DVD. documento%e]material audiovisual de interesse da
cultura e outros segulmentos dentro; dé:%us objetivos e finalidades de acordoS y projetos a serem eloborqdí |̂̂ |. na finalidade de melhorar o
desêmoenho financeiro e complementarmos sèyspropositos, • • 4,^Sn^í?So:da^*a em, môdelós|ysfèj|ãveis de desenvolvimento
socloeconômico;

X»v°-Criar°adm^^ e manter parques e reservas ecológicas, centros

arribientais, culturais,.artísticpsç,ps5Ístênaa%e,pfjns>.pps:pnpsmo^ ^XXV - Realizar pèkiúisa cúlturdl, artística, musical, ossisteneid, de combate a
nedofilirrfrabalhos escravos, de defesa dos idosos, ambiental, demac
autorizado por lei e pelos costumes, junto a empresas, sociedade civil como
um todo, primeiro, segundo eterceiros setores, em tado otemtóno nacional e
ST^SanSr, organizar, coordenar, produár eapoiar programes, projetos,
XXVr-Srcrm^aS^^ proponente de projetos para enquadramento
^m ILis fedemb Staduais emunicipais de incentivo, podendo captar recursos
dtítulo de patrocinios, doações ou apoio feferiMd^
XXVilí- Exorcer outros funções correlatas inerentes
comb atribuições quevenham o lhe ser designadoí

ins

(/
como atribuições que venham a lhe ser oesignauu. ORlGlNAtí
do Instituto dé Desenvolvimento. Integração ©Assisl srÊfâtífeEKtLOtòWby .^
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Seção V - Réalteór a experimentação, não lucrativa/ de novos modelos sócio-
produtívos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e
crédito:

I- Apoiar e promover projetos de geraçõo de emprego e rendo para integrar
o indivíduo ao mercado de trabalho, que busquem o desenvolvimento do
potericiOl;
II - Formar rede articulada de agentes voltodos para a promoção social de
pessoas e comunidades, com priondade as que atuem na melhoria das
condições dp' vida de crianças, adolescentes e mulheres e idosos de baixa
renda:
[II - Viabilizar a conservação e o aproveitamento sustentável de formo a
ampliar a renda das famílias de baixa renda através de atividades
econômicas alternativas:
IV - Contribuir para o diognosticOi o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e p
adoção de políticas públicas e privadaf de promoção da igualdade racial,
ética,da paz, da cidadania, dos direitos^umanos, da democracia e de outros
vaíores universais, especíãlmenté nqs rêidções de trabalho;
V-Desenvolver a integração ao mercado de trabalho;
VI - Desenvolver ações de preservaçãQ]í|ipbitaçâo, reabilitação e integração
òvicÍ<a'tomuriitâria de pessoas pprtado^^e deficiência:
VI! - Promover o conscientizqção, corn .programas e projetos assistenciais em
assentamento rurais: .
VIII - Promover com outras entidq^es.jgprojetos habitacionais ou de
desenvolvimento urbano; ^ ^
ÍX -Promover normasiéGniGgs,rnais adeqaada|para a política de habitaçao e
desenvolvimento urÔdnòivtliign^^ cdhsrdeiãpão os tipos de carências

X- Prestar epoio tacliicó'Ss âutarèiuiafe^^^^ promotoras de
habitação e desenvolvimento urbònb no domíriidtaaígestao. em especiol dafiseoiização e execução dos programas habitociona"K
XI - Avaliar os bustos db setor .público no execução da política geral de
habitação e acprnpdhharp lexecuçpo d prpjetos-.habitppionais de interesse
"çociaisaor ele financiados òu subsidiados, •' : . ~ •
XII - Avaliar os tcMstaí "do isèíor-públicomq éxècuçãa^dqfjpolitic^ geral
habitação e acompanhar a,execução dos.projetos h.obitacpnois de interesse
sociais por ele financiados ousubsidiados: Hc.
XIII - Coordenar e executar financiamento de programas hobitacionais de
Interesse social promovidos pelo setor público e pnvodos atreves da
còrfcessão dé recurso a Fundo Perdido ouempréstimos,
XIV - Dinamizar o execução dos planos de habitação promovidos^e apoiados
XV ^^a^llfear ho mercado Imobiliário, o oferta de terrenos urbanizados paro
construção de habitação; , ^
XVI - Promover o certificação legal dos projetos e habitações de interesse
social e o regularização fundiária; -a,.,-?,-.
XVII - Promover a melhoria do qualidade de vido pp<-son'̂
preferenciairpente intelectual e múltipla,
desénvoíviménto, em seus ciclos de vida: crionçoí

. pretranstomos <te gk>b®iso^
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idosos, buscando ossegurar-ihes o pleno exercício da cidadania:
XVlíl - Fortalecer comunidades rurais e urbanas periféricas através do
planejamento participativo e integrado destas comunidades:
XIX - Prompqâp do desenvolvimento econômico e social e combate à
pobrezo: a'- ^ ^ 1
XX - Apoiar e promover a eficiência e a sustentabilidade economiço dentro de
seus objetivos e finalidades para fomentar o combate q pobreza local e
regional; ,
XXI - Promover dentro e foro da entidade ò transparência das suas ações,
òssim com, o controle social para que coda indivíduo possa alcançar sua
cidadania e d sua dependência financeiro através de suas ações e
atividades: , , ^ ^
XXII - Promover, auxiliar, apoiar e divulgarmovos modelos sócios produtivos e
sistemas oltemativos de produção comércio, emprego ou créditos, consoante
00 Ari. 3Mnciso IX da Lei 9.790/99;
XXIH -"^Promover e apoiar programas^projetos e atividades que visem a
resDonsabilidode e ò assistência social é|d promoção do cidodoriia:
XXIV - Desenvolver e fomentar atividades de produção, comércio e serviço o
partir de um ambiente de. melhoria fgafa o comunidade, para permriir a
aeração de renda ê recursos a serèteapIiGOdos na disserninaçoo desteiSmente nos segyir,Í|% mais carentes da sociedade,
•elevando os níveis educacionais ecujtü^ais,;^.

Seção VI -ètimulor a parceria, c^ídigl^éfi^l ea soli^riedode entre «Sto sjrnentc^i|dgis.,,par1iclfk.rr^^ a outras entidades, de
atividades que viser^fntêre^é^cpm
I . prpr

pratica • ......

IV i''Ofereeér .assistência com gerenciarriento. e acorspanhamento aos
V DesUvolver trobaihos nas áreas sociais em

. vfSTsenvdver esforços no sentido de proporcionar assistência especializada
vn'̂ '̂ DeSenVdvL°p°ogramá^ de orientação e apoio social e financeiro a
SdoXca dos vínculos familiares, dando-ities
e qmar seus filhos: ,
Vill - Representar o interesse geral dos associoaos
entidade:

coni.ssao Pemiarwnje c»e
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IX - Promover a difusão do civismo e do recreação, visando o bem estar social
dos. integrantes;
X- Cüpacitorrecursos humanos poro gestões comprometidas com processos
democráticos éüços públicos;
XI - Griár. promover e divulgar novas metodologias de avaliação do irnpacto
de políticas públicas, por melo de estudos comporativos em nível nacional e
internacional;'
XII - Reduzir as mortes por homicídio na juventude negra;
XIII - Estabelecer acordos paro a inclusão da população negrú no mercado de
trabalho; ^ t j.
XIV - Realizar atividades de valorização dã pessoa negra e de enfrentamento
aoracismo, divulgando as mahiféstoções da cultura, a memória é as tradições
afro-brasileiras; .
XV - Reduzir o morbidade/mortalidade materno entreas mulheresnegras,
XVI - Desenvolver projetos habitacionais quílombola com ointeresse social,
XVII ^Buscar Igualdade efetiva entre rnulheres e homens, incidindo sobre asdesigualdades sociais em todos os âmbitos;
XVlíl -Combater a discriminação contrdfã mulher nas suas especificidades.
XIX - Desenvolver programas que pp|sibilitam a
sociedade, levando-ó oo resgate deseü.esp.aço na fatiinio e na comunidade,
XX -Promover programas ao idoso, 0q.rídp||he assistência nos aspectos físico
mental, sócic-cultural e religioso;.. . , nn innrinnal e
XXI - Proporcionar programas' e terapia ocupa
nt jh-n^ áu© Dossam Dossibilitar o seuMóJhór^èm^ saúde, ^XxÍT^^bi&ní^Sidlteçnali^s dè ^afíici^âo, ocupoçoo econvivio do

EHsaai^5^«í

íxvill - Shor pelo"^ Itodode de expressão do pensamento e do

XXXIIproduzir trabalhos escntos_e^auctovj_su^^^^^XXAll - rroauzu liuuumwo
conferências e congressos, torhéntar, em corate
questões fundamentais do país e do sociedade: _
XXXlli Promoção do acesso universal a intormaça

l^reieiturr) Miintcipal (te S*o Jfwin (tos
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acümylado e à liberdade plena de expressão e participação, atendendo em
especial os grupos socíoimenfe excluídos: *
XXXIV ^ Manutenção e enriquecimento permanente do acervo de dados,
docurnentos? jornais e revistQs> nacionais e estrangeiros, bibliografia e outros
registros relacionados a história e a memória dos movimentos e lutas sociais e
gestão público;
XXXV - Prestar atividades como editoras de obras literárias diversas, bem como.
produção, exibição, distribuição de obrasaudiovisuais;
XXXVI - Comercializar, distribuir produtos culturais, desde que a renda do
referida comereialízaçõo, seja utilizada sem finalidade lucrativa corn recursos
advindos dessq dção aplicadas nü própria instituição;
XXXVII - Prestdr Consultoria e assistência às entidades públicas ê privadas em
planejamento estratégicos e operacional, elaboração, analise e avaliação de
projetos, administração financeira> auditpria, planejamento e administração
de recursos humanos, organização adrpinístrativg. sistema de informação e
mqrkéting: . ,
XXXVIil - Promover e íncenfivar.dçôès visem o desenvolvimento em geral,
direcionando à promoção e íntegfaçãpl^ de pèssoas, organizações sociais e
comunidades através de reQjcqçãò ditetae indireta em ações administrativos,
gerenciais, institucionais, técnicas, é. op^qçionais em atividades, programas,
projetos e assemelhados ^de/interçss^fjò^eiot realizados por Universidades,
Instituições de' Ensino Púbjicp é -Pcrticljares. e outros, relacionadas com
Políticas PúBlícas de Desenvoivirhehtq íç.ònôrnico e Social. Ensino, Pesquisa.

wsfsu--»-.
XL^^uítore1ncenlra°^5§ |̂̂ ^ abrangidas pelo estatuto;
Secõo vil - Estimular o aperfèiçõârftento.-oigífeè de dispositivosfegois que pStem oconsecução dos nnoíiâodes constantes deste ortigo.bem com^o:, lozer..vbi esporte como próticô Jundomentol poro o

yol/ÍMlsÍpÃtamas esportivos

desenvolvimento íids políticas jorogromos e'projetos esportivo-educocionois,

'promoverá '̂̂ praduçõc de materiais esportivos e promoção de
Tv^h-estor cooperoçõo técnica nos oçôes ligados aos programas-e projetos
^ '̂°Mantâ-^(MercamW^ com organismos públicos e privados, nacionais,
irtternociondis e com governos estrangeiros, em prol'do desenvolvimento dos

oexecuçpde intnomd^ ^
- , • ........... e»cr-»,-.r+íUr»C <=* rlp» ÍOZef Preie«it»ralVlinHcipalrteS»oJcwo{1osPíílos MAóreo dos programassociais esportivos eoeiozer, ,A

VII - Planejar, coordenar e acompanhar estidos &
univeradodes e outros instituições correlatas cym vjstrÊQNftftit^i^MeCéSR»^
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tecnologias voltadas ao desenvolvimento do esporte educacional, récréativó
e de Iqzer para p indusão social;
VIII - Programar políticos públicos através de projetos ações relacionadas corri
o desenvolvimento com turismo, hotelaria, e outros que contribuem para a
qualificação profissional;
IX - Coordenar, acompcinhar, supervisionar e articular projetos e ações para
estruturação é diversificação turfstico:
X - Fomentar projetos que contribuam para o fortalecimento e
desenvolvimento sustentável das atividades turística;
XI - Desenvolver mecanismo de comunicação para o fortalecimento das
atividades turística:
XII - Realizarvsimpósio, debates, conterênj:-ias, cursos e estudos visando ò
produção e 'o aperfeiçoamento do ensino e do conhecimento científico e
pesquises objetivando a busco óefi alterndtívas que minimizem as
conseqüências do oito nível de desocupação entre os setores mois pobres e
excluídos do população benefiçiârias;

. XIII - Desenvolver assistência técnico e extensão pesqueira e oquícoio;
XÍV - Promoção de capacítQçdbproflssipnoFem aquicultura e pesco;
XV- Criar escolas profisslQnglízqptès^,^^^ pesco e aquicultura poro o
olfabetizaçâo e elevação dê.escpidndddè
XVI - Implantar projetos çorn noVas •tecòglogias poro a diversificação da
aesca* *

XVII*-flncentívar acesso e rríelhGríq;dèil;iQp|d^^ dê pescadores artesanais,
XVIII - Formalizar atividades écòng^ipà^^grg qualificar para dos gruposprodutivos de pescadpr^^guicu)tdrds:V?g^ . , * - .
XIX - Disponibilizar afâva!aÍÍÍpieios equipàngWgs, ®
odèquação de intfaesMura^-^de recpp!í;|b, beneficiamento, distnbuiçao e
TOmerciataaçao np mercado

XXi'̂ '°Aumèntar?^^ pescado no mercado institucional, com
foco no incéntivotdabópsurao dò péscqdp
XXII - Difundir cs^réitQsihufiaqps f spcipi^: defesa -dps çlirfite do consum
da criança e ddddòléSGérité^,é p.réservqçpq:do^Pheipdml^§nte, ^
YYin rnmhater todos as formos- de precGnçeito. ou., discriminação, rociai

r^ do L„ «oaníco Oo «s|s»nda
dEôr,"ÕSã« dd CO— dd Pd«mô„ld

artístico, estético, histórico e cultural, e dos direitos da mulher, da criança, doadqlescon^^e^o os direitos da criança ^
particularmente os que estão em situação de vulnerabilidade social nos
termos dd Cònsfituição Federal Brasileira -CFB, e do Btgtuto dg —yl,
adolescente - ECA, prOpòrcionãndo o deserivwl.,.,J ^puXiiL^,
indeDendênCiO" Coiruss^o P^tmioenle r»* LiC»»»;^^/
XXVil -- Fomentar, apoiar e patrocinar pesquisas estu

J / )v W.



seminários, palesiras, conferências, concursoS/ encontros, fóruns, camparihos ê
atividades congêneres que tenham por objeto divulgar conhecimentos,
produtos, tecnologias, programas e soluções inerentes à sua área de atuação;
XXVIIl - Produár material publicitário e de propagando necessários à sua
divulgação institucional;
XXXIX - Realizar congressos, cursos, simpósio, seminários, workshops e outros
eventos de curto ou média duração, para debater problemas e solução
dentro da suqtárea de dtuaçõo:
XL - Ho realização de cada item dessa seção poderá ser produzida a
publicação de revistas, livros, vídeo documentário, CD'S, a fins de divulgação
e promoção de suas atividades nas áreas de atuação;
XLi - Realizar cursos, encontros, seminários, simpósio, congressos, feires e
eventos artísticos e culturais destinados a/promover pó desenvolvimento de
temos institucionais no área de atuação:
XLII - - Criar e manter escolirihqs: de forimoção de atíetas direcionadas os
camadas sociais carentes, em èspecial; poro crianças, joveris e idosos em
situação de risco; •
XLIi! Planejar, organizar, coordenar, ií?ròduzir e apoiar programas, projetos,
atividc.des eêventos culturais;./
XLIV - Promover debates, dtuar emj^cg^junto com os órgãos públicos e
privados paro organizar mutirões ou pqrçra^qurrir recursos de forma a realizar
obras de interesse social; . . . . ^ • t
XLV - Compromisso com ò justiça SGçjaI;if||Hipídáde, o cidadania, a etica, o
preservação do melo ambiente a trgnsp^ a gestão democrático:

Seção VII - Rara fináMidrg|>' ° ®

r-^^Ceiabrári c^onvênfel "acordos,' ^ ®contratos
equivalentes instituições públicds, tais comor^federid.Vestaduais e municip^ais, e
privadas, nocionais ou estrangeiras, para o desenvolvimento de atividades
atinentes com seus pbjeiivc^s és.fcitutários. r\s> nrões
II - Executor díretornêntévael projetos; progrqmqs.^e/ou^ianos de açõ^.
vidMizadas.porlmeiÃde ^èqfeões yeíreci^sfmptenal^flnan^
Dorcerios corh organizações públicas oú.pn^ad^nqGionai^-ou estrangeiras,
!li - Contratar empresas ou profissionais^ espeeigllzgdqSj-emJemas específicos
L SS" pord sí bu pàrd
lei de terceirização, ora em vigor, de acordo com os objetivos e finalidade
W-^^cSdr fconvênio, contratos, termos de parcerias etodo espécie, válido e
legoTde oSst^com oodminktroção público ou priyodo ou a-ndo do terceiro
setor de ocòrdo com o lei do Novo Morco Regulotono, reguíomentodo pelo
Lei 13 204/2013, Essa Lei regula as relações de pprcena entre Estado e
Sociedode Civil e vale poro o União, estados, distrito federal e municípios, deoc "do com os oíetivos e fínolidodes desto lei (inciso, i do orhgo 33 l^i
,13.019): do mesma formo esto reguíomentodo pelo ^ Civil Bras e
(adequado fonforme oNovo Código Civil, Lei n 10^WlS7 |̂r^
V - Recèbèr patrocínios e doações de pessdas Wd®.
decoirentes de leis especificòs;
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VI - Contratar serviços de entidades e ou profissionais especializados nas
diversas áreas de atuação;
VII - Contratar e executar serviços de radiodifusão e de transmissão por
televisão, inclúsjve da programas educativos e culturais, bem come outros
meios de comunicação em circuitos abertos oy fechados;
VIII - Participar de certames licitotórios. de qualquer modalidade e chamadas
públicos;
iX - Realizar outros atividades éticas e legais que contribuam pora seus
objetivos e finalidades, manutenção e patrimônio;
X - Firmar convênios e parcerias com universidades, faculdades nacionais e
intemadònaiSi empresas privados e públicas, possibilitando estágio nas mais
diversas areas e demais termos aplicados a espécie:
XI - Firmar parcerias com ONG's Haciqnais/é Internacionais a fim de promover,
intercâmbio de tecrticos e ações conjuntas em projetos de acordo com o
direito-e nornrias Intemacionaís: ^
XII - Firmar convênios na prestaçgo de .serviços ambientais, culturais, artísticos,
educacionais, sociais,, assistências, segurança publica e cidadania, tecnologia
e afins, e projetos junto a entidadeS^de assistência mundial ONU, Cruz
•Vermelha, UNESCO e demaisprgãos afins:'|
XIII - Firmar convênios e parcerias, cònfptqs em geral, comtòdós os Ministérios
e Secretariais Estaduais e My.hiçipaísy Préfêityrds, e Poder Legislativos Federais,
Estaduais e Municipais em todó4eriitóriQ,N^ipnal:
XIV - Criar Superintendências^fetqduais^è-rinspetoras Muhicipa nos projejos
desenvolvidos pelo Instituto, pardengV.p^ e privados, junto aos órgãos
competentes^dos estqddíeíh^rtcfpióse (^õoj^ ....
XV - Firmar convên^aGqm^erifenqtps, dssoC^oes e sindicatos em geral,
Prefeituras. Estado v.,.

XVI - Criar, administrar mdnter^parqyes-\aírpserya^
educacionais, especiàis. de musica, âHè^^^:é'd^pem«^f^
lei colaborar com instituições públicas e privadas, estimular e executor
implantação de pousadas e tiòtéis ambientais, no apoio o diwlgaçoo do
turismo ecológiepnatém,.%; élàbprpr educaçãoombièritais, cultòraisVàrfsfiçoH ?S5istericias.e afinsrnpsroesrtips,
XVir Administrar ie íexètíutdr.í por expressa, epncessao^do Ministério da
Agrieultura, Pecuária, ,6:, Atósteçjmènto, ,p_Rfde animaisobservadas às hõrmds estábelépidd^S pelos órgãos Competente^
XXV^ direito àmoradia nos termos do ^ddConstituição da

• Repúblico em.consonância com olei 10.257/2001 - Estatuto dos Cidades edo
nova ordem urbanística brasileira;
IX - Reunir, organizar e apoiar famílias no desenvolvimento, e execução dos^ proietos habitaciorrois ede regularização turrdiária em dreos^bonas^e rurais
além de çt.u,qr como substituta temporária das famílias que
XX-®RSn1r° wganizar eopoior fomOios no desenvolvimento eexecução dospmJetSb-riocionois ede regulorizoçõo f"n^ria^Lto^^
dém dè atuar como substituta temporário
beneficiadas: /j goNFERE COM OORiGlt>f^L

lU om.
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XXI - Prestar seNçDS de eonsulforio, assessoria, controladorio, auditoria e apoio
00 ínsWüto DesenvoMmenfo; Infegraçõo e Ass/sfência 5oc/aí Luze/ros, em seus
projetos educacionais e práticas administrativos, em:
a) Desenvólvimerito institucional:
b) Avaliaçõo institucional;
c) Pesquisa e produção de material didático-pedagógico:
d) Diretrizes curriculares:
e) Gestão eçonômicõ-fínqnceira;
^ Tecnologia e informação:
g) Suprimeritos:
H) Gestão de pessoas:
i) Contabilidade:
j) "Assuntos pedagógicos, administrativos, financeiros, legais e juridico-
educacionais,em Geral outras questõesgPrtinéntes.
XXII - Prestação de serviços, podendo para taf, çoritrgtar empresas ou
profissionais, firmar parcerias públÍGqs| ou privados üns de de^nvolwr
quaisquer projetos, em seus mais .amplos>ãspectos, que tenham ofito de atingir
as finalidades descritas nesté Bjatuto:

r'r

Art 9® - O Instituto de Désenvolytmentq, Integração e Assistência Social
tüíEIROS podeVó contar, para a prçstqpa^ dqs atividades a que se propõe,
com as seguintes fontes derecursos;,-^ %
I—ppnrin de serviços e cohvêniosífiririadpKjiaH:, . .
II - Contribuições e doações jurídicas,tonto paro suas
atividades,corfio pora-.su^í^anutenção: ^ rM'íhiirn«; e
íí -outros réeur^sPMÜgüpr,provenfe.^^e entidades publicas e

CSSro^^éfestíidc^fdMtTOnif e f°

educativo:

norleadores: . I equidade, cidadania, ético, ^
I - O compromisso com o justiço sociui. h ^
transparência e gestão derriocrático;
li r-O respeito aos direitos hvmcnos: , • iiri iru-iji. mejfalidQdc.
111 - Aobservância oos princípios constituc^rg^^J(^fucipaí (te S»o João fios Patos MA
publicidade, economlcidadé, impessoalidode ^ rt» nctacao ,

^ ,ONFERE COM O ORIGINAI
0^,0^ ,



Instituto Luzeiros
Oo*«rr¥«vim*mo o limgmçBA »oc«>'

CANTüÂktA DE AZEVEDO
Registro Civil deP^oasJurídicas

:.:icr.OF:L:.iEii® P 3 7 2 5

IV- o repúdio aos preconceitose discriminações de qualquer natureza:
V - -A' busçq pelo conciliqçõo entre o desenvolvimento sustentável e o
preserVoçõo do meio ambiente;
VI - A conciliação entre o desenvolvimento sustentável e o conservação do
cavalo quarto de milha:
Vil - O repúdio aos preconceitos e discriminações de qualquer natureza,
conforrhe definidos em lei:
VIII - Alegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, econòmicidade
e a eficiência; e,
IX- Orespeito'à Çonstituição Federal Brasileira, unidade e soberania do Brasil.
X- Captação de recursos coni base nos Leis de Incenfivo à Cultura com vista
à promoçãode eventos culturais no rheio rural e urbano;

Art. 11"» -Com 0 finalidade exclusiva de alcançar os seus objetivos e finalidades
institucionais declaramos neste artígpj o insfítuto de Desenvolvimento,
Integração e Assistência Social Luzeirosppderá produzir distribuir, comercializar
e veicular publicação, pesqOisas. Ldiscos, vídeos, camisetas, adesivos,
programas de radio e de televisão, ;sfiows, concursos, festival, exposições,
serviços, consultórios, e ossessorias, prppe^amento de dados, Programas de
Informática, e outros meioS; .qfihs, Índus!.y^>^efetuando o registro de marcos e
potentes junto aos órgãos jpúblicos e. pfjVddos e do terceiro setor.

Art 12® - Para a consecução dqs, sèusr e finalidqdes> o Instituto deDesenvolvimento. Integração eÃásj^Cncfat#g| líSdLs de
n<; atividades aue.i-"júigàr--r:íÇonYeniente; ;: diretamente ou acordos decoòDerdçdo contraíos?^#|9êní(fs;,rnedidnM^^ direta de projetos.

físicos, humanos e vBnanairas,,«çtó
Intermediáriós e térCeirização, bem como .o-termoi^de °
empresas, péssoa jurídica cie direito publica ou pnv^do. entre outras, dentre as
quais, previsto na Lei

a) Identificar à^pr\cÍ4f sqluções;pdrgf |iâeádde Civil, administraçãopública e^rwoda^ ortículada-de agentes ypltadps..para"g .promoção^spcipt de

c)"""" Atuar na defesa e garantia de acesso aos direitos sociais, justiça,trobolhoe.èmprego às populações carentes: i„,titijicões disoostos o
r" PcinMorf^r líaacões entre pessoas e/ou instituições ai5pu:>iu:>?.cS í.cnolàgioo., mCtoS

. «a«o, a pcrídpcçoo .donWp d. Pg;P«
?,r'°p«o o d. ;nv.>.™"t«;fpcdç«ipiico. drp.M,dçao «o "«-O»

KCONFERE COM OORld|̂ AL
0^.0^ , -M
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e) Promover o intercâmbio de informações, experiências e colaboração
entre ONG*S e setòrês governamentais, empresariais e a mídia;
f) Incentivar, criar e manter unidades de ensino, pesquisas e sen/iços.
cooperativas, empresas e outras éntidadès, principalmente do terceiro setor:
g) Encorajar o financiamento sustentável de organizações sociais através
de iniciativas de geração de recursos e de investimentos estratégicos;
h) Promover atividades culturais e pedagógicas em intercâmbio com
outras associações, institutos, fundações ou organizações congênéres.-
privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras, podendo, ainda, firmar
contrato de serviço, convênios, parcerias e acordos de cooperação técnica
com essas entidades, sempre, com vistas, à promoção e difusão universitária;
Realizar cursos, seminários, simpósio, palestras, treinamentos, capacitação,
especialização e eventosassemelhados: ^
Realizar outras atividades e programas qltruísticos, beneficentes, científicos, e
educdcióriais e tecnológicos qUe- viserri õ bem estar comunitano. q
preservação do meip-ambiehtè e ofortalecimento do Terçeiro Setóc
n CaptaçõO, gerenciamento, fprnéçimèntd. opêraciondtização, repasse
e reembolso de a atividOdes. entidades, programas, projetos e... ,i'

Acorlípanha^ avaliaçpo, cpndüçpò, concessão, divulgação,
execução, gerenciamento, incentivo, integração, °r9anizaçao partici^
oatrocínio, planejamento e.promoção-jdeiijolsas, programas de voluntan^ .
concursos, consultorias, cursos.;^gp|sÀ||̂ s, pareceres, relatórios, prêmios
n'"'̂ 'SSSes, pqfçprias,a:or^â- |̂̂ çpes. com pessc^físic^ou

y^éSSKÜSSSÜ-»•"««*«comunMOo«IW,«m

rSSSÍ; «Xv,m.n,„ e«o. »cw. «

brasileiras ê> como subsídios CotTiissôoPenT>anentert«Lic<»a<;;t<#
públicas municipais, estaduais e federais, ^ ^ / CONFERE COM OORI^jNAL
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q) Promover assistência jurídica gratuita aos movimentos sociais, bem
como. promover e difundir estudos jurídicos;
r) Promoção e difusão dos direitos humanos ê sociais, defesa dos direitos
do consurriidóh da criança e do adolescente e preservação do meio
ambiente;
s) •^",Promover atividades sociais, ambientalistas, culturais e esportivas de
caráter e abrangência comunitária, planejando, organizando e executando
projetos e -programas especialmente dirigidos ò populaçõo brasileira, em
espacial o de baixa renda:
t) Oferecer assistência - com gerenciamento e acompanhamento dos
projetos, efetuados profissionais reconhecidamente qualificados - à
sociedade, e especialmente para as crianças e adolescente carentes, nos
seguintes áreas: Saúde, Educação, Corriunicação social, esportes. Cultura,
Lazer. Fórrngçao de Mão deObro, Meio ^mbiente e Planejamento familiar:
ü) Firmar^ convênios com entidádes-í-públicas, nacionais e internacionais;
estimular a parceria, o dialogp flocalhe solidariedade entre os diferentes
segmentos sociais, participando jurito cpm outras entidades de átivldddes que
tenham interesses comuns;

. i 1-

Parágrafo primeiro: Todos os ob]eíivoS#'Tinaridádes do Instituto se aplicam
integralmente dentro da

Parágrafo segundo: O resültgdo.-.fiháifiÇe^^^ de quaisquer das iniciativas
contidas no art. 4® será apílcad^^^xçli^aya^nte no dpsenvplyimento^ dos
programasse projetos^ipèrtineptes aos objetivos^e finalidades institucionais do
fnsf/füto de Desenv#mei^lí|gTÍ|gr!a^^^
estes recursos aplicddos:.prior|ãndrfpntf|'̂ ^^

Parágrafo terceiro: Tpdqs os atividades do
além de seus objetivos e finalidades precípuqs. seus ®
promoção social, ocorriprpmissp com qvivência do igualdade eocombate

•aGspreconcetóé^^a^íseríHinqçp^ j
^ T i : í; íi • " . M í- í ./l'

Art 13® - Nó dèsehvòlyimehtõ ;'de,; suds qtivjdddes-iiOMnstl^
princípios da f legáiidadej,. .ímpespaildade-,. .mordjdqde, pybheidode.
eÇonomícidode é'dáéfeièhcia e hqô fdra-qualquer discriminação de roço,

^ cor, gênero oureligião.
Art. 14® - Afím de ampliar suas finalidades a instituição, se organizará, em
tarifas unidades de prestação deserviços (coordenação, diretorias e núdeos).
Quantos se fizerem necessárias, às quais se regerão pelo regimento interno,
aprovado pela Assembléia Geral, que disciplinará ps seus funcionamentos.

Paròqrafo primeiro: Gs objetos do Instituto de Desenvolvimento, Integração e
Assistência Social Luzeiros poderão ser r.trnvÃ<^ convênios au
auxílios financeiros o entidades públicas ou
vedado o exercício de atividades de natureza p tÍAL
indiretamente. , /] QÓNFERE COM OORIC^ NAl

lfyV .... 01..data

fitifKir.-i
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Parágrafo segundo: Para cumprir seu propósito, o Instituto atuará por melo do
execução dieta de projetos, programas ou planos de ações correlatas, da
doaçãó de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação
de serviços intermediários de apòio a outras orgonizações sem fins lucrativos e
órgãos do setor público e priv0do e ainda do terceiro setor que atuem em
áreas afins.

Art. 15® - O Instituto de Desenvolvimento, Integração e Assistência Soclõl
Luzeiros, não •distribui lucros, dividendos, bonificações, participações ou
parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, aplicando
integralmente-suas rendas, bens e resultados aperacional e de administração
na manutenção e desenvolvimento de objetivos e finalidades institucionais no.
território nacional e internacional.

'S

Art. 16® - Ò instituto de Desenvolvimento, Integração e Msistência Social
luzeiros, não remunera e nem concedé^vontagens e benefícios por qualquer
título, a seus- conselheiros,, rtiantédbres, instituidores^ benfeitc^es ou
equivalentes, em razão das cqmpetêriçias qu funções que
Dor este Estatuto, podendo,^ no, entanto;, contar com bolsista, empregados.e^Sc^^wluntârios, bem, como í^aboraçao de servidores publ^o^
outfõs/'além de atuar por- rrieio. de serviços de terceiros, pessoas tecas ou
jurídicos, contratadas ou conveniadas, •noiforma da iegislaçao especifica,
Art 17° - Ainstituição disciplindrâKseu funcionamento por meio de °rdensSLlativcíemitidil^OêlÇ^teejjW Executivos, emitidos pela
Diretoria.

Arf 18° -Afim de curnSrír suas'tirnalidpdes

regerão petas dispasições estatutários,

Art. - FICO

,KSSSÔ ®oSdÍSSSSe do enlBdd. pF.il.lc oa ..7.0/.» do
^art.-3®. ^

Art 900 Na consecução dos seus objetos, o Instituto de Desenvolvimento

fpSSSS"? nSSlrí dtSS, r«nS<> dd»l oc
plurianuaí com previsão discrieionariedade receitas edespesas.
Art 21° - Para cumprir seu propósito da EnidaSeo^ram.^íífa:®e^Guça; direta Sprojetoso.programas epiam ,s

/ /I y 0'̂ ,7,j
DATA
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formação em políticaspúblicas, e prestação de serviços intermediáriosde
apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público
que atuam em áreas afins, conforme parágráfo único do ort. 3® da Lei
9J90/99.

Parágrafo únicè: Nos projetos, serviços ou convênios que exijam a dedicação
exclusiva de algum membro ou associado, o Conselho Diretor poderá fixar um
auxílio de custo ou remuneraçõo dentro do orçamento do projeto, desde que
0 mesmo nõo tenho outra fonte de renda, sém ônus para a dssociaçõo,
respeitado a habilidade profissional do membro associado.

CAPÍTULO l!l - DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS EDEVÊRES

Artigo 22° - O Instituto de Desenvolvimento, Integração e Assistência Social
Luzeiros é constituído por um núrnero ilimitado de, associados, distribuídos nas
seguintes categorias: ^ ^
1 - Fur^dadores: todos os ciddâõos r '̂üe tomaram parte do reunião de
fundação nq entidade e assinarem o liVrp de freqüência, pelo qual os nomes
serãoregistrados no ata de fúndagâo;!^;-;^]. . i
II - Beneméritos: os associados fundadores prestaram relevantes serviços

III -Htíiorárlos: os que por suas •açõqsí '̂-a'íi|udes se tornem merecedores de
respeito e dos homenagens dà^qGrTÍ^d^e|, • , • .
IV -Gontribuinte: aqueles qué"sè?Ítiscte%enj=so quadro social., c^os nomes
sejam" aprovados p^lefe DireJorig e sé dlsporih/qr^ o cumprir o Estatuto e osregulamentose çon|iBii'#:âq||erisalE,dg eritid

Parágrofo T> - A(^Sárí -DiretítóiSe^é^
fundadores: ' '" • '

Paráarafo 2® -Fqra participar dos próximas e votaríe ser votado
eletivos, os sócios ifundãlofesGleyerá^trqnsforTnqw

Parágrofo Tercèirá: QsfasáoCiqdds honorários nãó.gozarp^do direito de votar e
serem-votados:"'-^ • r •'

Art. 23° - Os direitos e atribuições dos associados quites com as sues
obrigações. ,

ví 1- Votar e ser votados paro cargos eletivos.
II - Tomar parte nas Assembléias Gerais: rvintp

e e parficipar de qualquer atividade por ela
V^^^Concorrer q qualquer cargo eletivo do ínsfifi
Infearácõo e Assistência Socioi Luzeiros, desde qu iSonos. sem anistio: ^ /J /CONFERE COM OORK?l

/ nATA (){. , 0^ I "ti
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VI - Usufruir dos programase benefícios do Insfituto de Desenvòlvimenfo,
Integração e Assistência Soçiql Luzeiros:
Vil - Direito de requerer a qualquer momento sua exoneráçõo.

Ari. 24** - São deveres dos associados:
I - Observar o Estatuto, Regimento, Deliberações, regulamento e Resoluções
dos órgãos do Instituto de Desenvolvimento, Integração e Assistência Social
Luzeiros:
!l - Respeitar e qcatár as decisõesda Diretoria:
lli - Çooperar para o desenvolvimento e maior prestigio do Instituto de
Desenvdivimènto. Integração e Assistência Social LUZEIROS;
ÍV - Exercer qualquer cargo pprq qual foi eleito ou nomeado, sdivo por motivo

V - Zelar pela conservação dos bensf do Instituto de Desenvolvimento,
Integroçãoe Assistência Social LUZEIROS;;^ . ^
VI -Gompareceràs reuniões a que foi cdnvocado (a) e acatar as decisões da
maioria;

Ari. 25® - Os ^associados não respondqrpmem mesmo subsidiariomerite pelos
encargos dd Instituto de pesenvolvirnento. Integração e Assistência Social
LUZEIROS.

DAÁDMI

com assinatura de
nnn«; o comDrõrn sso^-de ^cumprimento, pelo posTuianie uui

<~nnçftOutivãS. ' —.-í.iv-consecutivas.

" . DAS PENALIDADES
Art. Z?-. Os asspGladb«qfenã|>.:Cumpr^ presente
Estatuto estará syjpitóds sególntqspenalidades: . "• ; : .^
1- Advertência; ^ ^ ^ •' '
ll-Suspertsad; • .
III - Exclusão;

oü suspensão.

ísr-pjrssol rssTSSss-csrs
atribuição da Assembléia Gerai.

Art Z?" - Para pena de suspensão de dssociodos. imposta pela Diretório,
caberá recurso voluntário esem efeito suspensivo Pp-;•

' Coitiissao Permanenle rte LicttaçAo^
CONFERE COM O ORIGI

ot. 0^ M
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Art. 30° - Considera-se folta grave, passível de eliminação, provocar ou causar
grave- prejuízo morai ou material para o InsWuto de Desenvp/v/mento,
/ntegrõção e Ass/sfêncía Socía/ luzeiros.

Parágrafo Único: Aexclusão dos associados só é admissível, havendo justo
causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e
de recurso.

Art. 31° • Aqualquer tempo poderá o associado solicitar seu desügpnhento do
Instituto de D.ésenvolvimento, Integração e Assistência Social LUZEIROS, com
.oíició dirigidabbiretorio.

CAPITULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO
/?

Art. 32°. O Instituto de Desenvolvimento, Integração e Assistência Social
Luzeiros será administrado por: ;.í;
I- Assembléia Geral:
I! - Conselho Diretoria:
lll -Conselho Fiscal;

Parágrafo único: Instituto de, DeseDV-olvkéhto, Integração e^^istênao Socid

atribuídas em decoijênGib.-a.QS cargo^ eletivosiggigg citados.
DA ASSÈMBlfíf«Em

Art 33» - Â--Assembléia Geral, órgão de' fiscalização, se constituirá dosassociados em qleno.gozò eseus, direitos estatutários, ^

Art. 34° - Cortipete ò Assembíeia Geral: ; 'I-Eleger oConselho Diretor e ,o Gonseltvp.FiscOt,,
inwaçao ,

ÍTíSSSImS*"»"•°"
bens patrirrioniais:
V. - Aprovar o Regimento Interno,
VI -'Aprovar as contas:

Aft. 35° -Compete privativamente oAssembléia Geral:
I-Destituir os administradores;
11 - Alterar o Estatuto, inclusive no tocante o administ

Parágrafo Únleo; Poro os deliberações que se reterei

açuu.
pXfeitura Wliiotcipíl (te S»o JoAo (los PatofCorPissao '-icOi»çAo V
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direito o reeleição) podendo ser nomeado comissão eleitora! pqro organizar o
pr(Dcesso'de eleição.

* i i'

Arf. 54® - b edital de convocação contará obrigatoriamente:
I- a data da eleição e horário de votação:

II - o prazo de registro da chapa:
III - o prózode impugnação dçt chapa; ^
IV - ejèita a chqpa que obtivera maiorquantidade de votos.

Art. 55® • Pora^^éxercer o direito de votar é necessório que o ossoGiqdo esteja
regular com as suas obrigações sociais e inscrito como sócio Õ1 (um) ano do
convocação do eleição.

Art, 56® - As chapas que concorrerão èsbleições serãocompostas de todos os
cargos previstos no seguinte estatuto e,;se registrarão até 72 horas antes da
dota das eleições na Secretoriq da Enti|ade.

Art. 57® - Em 24 horas da dqta do eléição, deverá ser tornando público, o
composição de todas os chapas, sob í||hbde nulidcde do pleito.

Parógrofo único: Coso seja registrpdg bpeoqs uma chapo (chapa único] as
eleições serão realizadas por presentes.

Art. - Será eleito OiChopp com mdor número de voto.

Art 59® - Lodo Qpós o,prpGiamaçãpíÇio resultado de novo.Conselho Diretor e
Conselho Fiscal, os lmembfbiri:;etetó^ seguido ou
posteriormenté em dota a ser marcodã.-..'

DÓ PATRIMÔNIO

VK Art 40® -Opdtriririôniò^e èreCeitaídb inpüfó çí4oésénVolvimeiita Integração^ e Assistência ^iàULÚzeírasi^consíituir-se-ab-^^^ ®'
couberem, pelos; que,, vier, adquirir, no, exercício d̂e. suas, .atividades, pelos
contribuições àòfseòs âssociddos, pelo sü&véhçôes e dpoçbes oTíCio^ e
particulares, móveis, veículos, semoventes. ações eapólices do divido publica.
Parágrafo Único: OInstituto de D^envolvirnento. integração e Assistência
Social" Luzeiros poderá receber contribuições, doaçoes., legados e
subveHçôes, de pessoas físicas 'oU jurídicas nacionais -e
destinados a formoçOo e ampliação de seus patrimônios ou a reallzaç
trabalhos específicos.

Art. 61® - No coso de dissolução ou extinção ^
Desenvolvimento, Integração e Assistêrvda Soe
remanescentes serão.destinados o outro entidade ccquàlificada nós termos da Lei 13.204/2015, prefet^"''"'

PatoUyM/í

Huufliti
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mesmoobjetivo sodoL j

Art. 62° - Na hipótese do entidad^ obter e posteriormente, perder o
quallfiGqção insfitufda pela Lei 9790/99, o acervo poírimonidl disponível,
adquirido com.recursos públicos durqníe o periodo em, que perdurou aquela
qualificação,será contabümente apurado e transferido a outra pessoa jurídica
qualificada nós termos da mesrhò lei, pjreferencialmente que tenha o mesmo
objetivo social.

CAPITULO vn - DO exercício FINANCEIRO

Art. 63° - O exercício financeiro do tnstffufo de Desenvolvimento, integração e
Ass/sténcta Sociqt Luzeiros. /

Art. 64° - Aprestação anual de contas séra subrrietída à Assembléia Geral até
31 (trinta e um), de mqio de./codaj-àno, -cóm base nos demonstrativos
còntáBeis encerrado em 31 (trinta e umjide dezembro do ano anterior.

V -'r tfW

Parágrafo único: Aprestação' anual Í3è,^cpntqs do Entidode conterá, entre
outros osseguintes elementos: •^^
1- Relatório circunstanclado;de-atMdgaei§; '̂̂
li - Balanço patrimonial: .:
III - Demonstração deresultados,do e)<efç^
iV - Parecer,do Conselho Fiscól; -

Art. 65° - O insiihjtpde||f&ife ®Assistência Social
luzeiros manterá 'escrifuraçáÓ'̂ ^ recertãs e despesas, com os
formalidades capazes/dé pssegúrqrasuã

Parágrafo Único: Aprestação de contas do Insiuiçõo observará os seguintes
r-^K^princ[pitóforidarTÍerjtãi^áe,-cpntafc)llidqde'0ps^- Brasileiros de
f-"a°publfcfdácie, por quálgueÁ meio eficaz/;nó,,eneerrprt;íeoto do exercício
fiscal, oo relatório, d&btividqdeie-dasdernpnstrççôestra do entidade.
Incluindo os certidões'negativos de débitos junto ao INSS e oo FGTS,
colocando-os à disposição pqrq o exame dé qualquer cidodao:
III - realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se
for o coso, do aplicação dos eventuais recursos Objeto,de Termo de Porceno,
conforme previsto ern regulamento: .
IV - o prestação de contos de todos os recursos e bens d® o"Sem publico
recebidos será feito, conforme determina o paragrafo unico do Art.
Constituição Federal.

CAPÍTULO VIU - DÁS DISPOSIÇÕES GERAIS
PieteiUira Muntcip*! * S»oJoão rtos Patos

|ffiH?fei6<PiQ)0
D.TA._0ÍJi2

Art. 66° - O Instituto de Desenvolvimento, íntegraç
Luzeiros, será dissolvido por 2/3 (dois terços) dos a^ci

itaçao
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artigo é èxigida deliberação da Assembléia especialmente convocada pora
esse fim, cujo guorum será de 2/3 (dois terços).

Art. 36®. A Assembléia Geral se realizará ordinariamente, uma vez por ano

r^Aprovar proposta de programação anual do Instituto de Desenyo/vimenfo,
Integração e^Âssisfênda Social Luzeiros, subirietidò pelo Conseltio Diretor:
il - Apreciar o relatório anual do Conséitio Diretor: , ~ ,i, c-, i.
III -Discutir e tiomologar as contas e balanços aprovados pelo Conseltio Fiscal,

Art. 37° - A Asserfibleio Geral se realizará extraordinariamente quando
convocada:
I- Pelo Consôiho Diretor; v
II - Pelo Conselho Fiscal: v . .. .
íll - Por requerimento de 1/5 (um quintoi? dos associados, quites c m
obrigações sociais. -

Art. 38^ -Aconvocação da Assemblei|Gerd^ta por
nn <;ede O InsWufo de DesenvóMmenjfÇs integração e Assistencio Social
Luzeiros epublicado na imprensa iocrfi^r rroio de circulqres ou outros meios
convenientes, com antecedência niípirnq IO (dez).

número.

M . o conselho »eta * ™ 'lS"mê»Ô
Desenvolviwento, Integraçap ® | constituído por em Diretor Presidente, um

S financeiro e

poderá PPrtfciPPf=daixeple|õescpn^^^^^ de livres escoltios
?oiss;2iSS?sròi^«
Luzeiros, não havendo eleição para escolha do mesmo.

Art 40® - Compete ao Conselho Diréton ^
I Finhorar e executar prograrhas anual de atividades.

rv-gontoforrdeml^ /
V- Propor a reforma do Estatuto, apresen nno relatório, bgionço JT"

. cirv. AccAmhteía Geral no inicio de cc dO«dR9MiwSiy^s»ojo»ortosPAin^y^Aifíifut^níéf Of 9éQ JCMHY no& raí

vospOfeCerefrdOenie (*« LiciIhcaí
(^FERE COM OORI^ ^

n*TA Oí , t)

V-ProDor a reiuriiiu viiw uj«x^»v..w. -- ^ ^

VI -Apresentar em Assembléia Geral no ^
financeiro epatrimonial, acompanhado dos respect
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Conselho Fiscal; , . , ^ «
VII - Cumprir e fazer cumprir ò Esfotuto e Regimento Interno e ps deliberações
da Assembléia Geral e decisões do Conselho Fiscal:
Víll - Convocar;a;e Gerai; u
IX - Nomear departamento quando necessário ao bom desempenho de
objetivos do Instituto de Desenvolvimento, Integração e Assistência Social
Luzeiros.

Arf. 41° - O Conselho Diretor se reunirá no mínlrnc uma vez por mês
ordinariamente e extraordinariamente sempre que as circunstâncias o exigem.

Art. 42° - Competeao Diretor Presidente: / ^ t
I - Representar e fazer cumprir o legislação, o presente Esta uto, dema^
riormas decisões dos órgãos, tae|administração do Instituto de.Desenvolvimento, Integração e Assistência Social Luzeiros, cnr-inl
II - Representar oInstituto de Desenvo^rpento, integração eAssistência SocialLuzeiros, ativa e passivamente iudibial eíextrajudiciaimente. ^
III - Praticar os atos de gestão do Instituto de Desenvolvimento, Integração e
Assistência Social Luzeiros, Inolúlndo planejamento, orgoriizaçoo, execução e
avaliação de todas as opercifeõês tinalisticas e administrativos,
IV - Decidir sobre procedimentos ,eçn|FÍP°s operacionais do Instituto de
Desenvolvimento, Integração è A^sirtência; Speial Luzeiros, orni5Soes,_exceç

ínc«a^.
V- eontroton estabelecer sOTn^oege t^a^ g^atribuições aos_emp^g||9||fjy^^^^ Integração e
ffiíta%íiallS^ear dlptores^ScóIcos, ^ acordb com a
legislação e extratos,
VI - Abrir eencerrar Contas fazer movimentações
receber é assinar cheques oy .itrirões firmar convênios, contratos,
bancarias e é outros-docurhéntõs inerentes tendo
acordos, aiustês,i?^spor^f^ ^

normas internos, convênios, acordos e^useSj . ^ ^ Administração ou
VI Dcsrniwnr nutras at vdodes definidas peios oiyuvs

Xlll - Presidir a e Geral;
Pteiíilnfa MunKtp»! de S»o João

CoiTttssao Permanente de L

CONFERE COM O q
O?

DATA.
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XIV - Convocar e presidir as reuniões do Coriselho Diretor e/DU outras julgadas
necessárias:
IX - Assinar documentos relativos à alienoçao de imóveis:
X- Assinar contratos de empréstimos, dívidas e obrigações:
XI - Assinar documentos dando bens imôveisem garantia;
Xill - Assinar cheques, movimentações bancários e financeiras, recibos,
quitações, convênios, contratos, acordos, ajustes, correspondências e outros
documentos inerentes o Instituto de Desenvolvimento, Integraçcio e /^sistência
Social Luzeiros:
ÍX - Assinar documentos relativos d alienação de Imóveis;
X- Assinar contratos de empréstimos, dívidas e obrigações;
XI - Assinar documentos dando bens imóveis.em garantia:

Parágrafo único: Todas avdtribulções dojresidente são delegáveis, inclusive o
bssinotura de cheques e outros doGumeiíjos,

-Art. 43° - Compete ao Diretor Viçe^Presidènte:
I-Substituir o Presidente em suqS)fàlta5 p'uImpedimentos:
II - Assumir o mandato em cqsp de,vacância, até o seu término:
III - Prestar de mòdo gerql, sud còlaborqç|p ao Presidente;

Art. 44° - Compete ao Diretor AdrninbtrqtiVGi^
I- propor oContratação eadmjtóâ.ò^ffíp^fehários no interesse da gestão do
lí-EÍabororem.coniünt^9rn,ps demais nfm diretoriaa programação
óriual de trabalho e®dléit»#liltiWo; .g g
III - coordenar corn p-Dirdíor'-Pf§si#Jt?- v ° gestão ao

as ísaos d.

.JdpS, oesldo due .•xan,
«""Smwlr a-teaíUaitip»;», astaMós •.diiiiiaMaddnai gua tagem oLtoSSptagaWsid «*="0 d*séps.sb|a««s5od»K

* ,asponsdP.lddd« am

assumir compromissos deresponsabilidades em do
' . Df-cictríântis» lOdOS C

LÍ CÍ.>ti'ssao f^ennaneffle
assumir comprumi^iu:» _

IV - Colaborar com oDiretoi^Presid^te em todos c>
,«A data

RuDftC
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Instituto, sempre que necessário e apresentar bimestrolmente o bdlançò das
contas da Entidade ao Diretor Presidênte;
V- Executar a prestoçõo de contos do instituto de acordo com as regras deste
Estatuto:
VI - Praticar todos os atos de géstõo! que forem determinados pelo Diretor
Presidente: e;
Vil ^ ííumprir e fazer cumprir os estatutos e demais normas que seguem o
instituto; sempre no busca do alcance de seus objetivos e finalidades:
VIII - Arrecadar e contabilizar as doações, subvenções, auxílios e donativos,
mantendo em dia o escrituração:
IX -Pagar contas autorizados pelo Presidente;
X- Conservar, sob sua guarda e responsabilidade os docurnentos relativos â
Tesouraria: J
XI - Manter todos numerários em estabelecimento de crédito;
XII -Acompanhar e supervisionar os trabalhos de contobifidade do Instituto de
Desenvolvimento, Integração e Àssístçncia Social Luzeiros,_ contratado por
profissionais hobilitados, cuidando pq®, que todqs as obrigações fiscais e
tfobdlhistos sejom devidamente. GÜrnprJdas em tempo hábil;

DO CONSEIHO PISCAL Ç^ A

Art. 4Á® - Fica a cargo do CooselhpiDKqfeív^*^ Instituto de Desenvolvimento,
Integração e Assistência Sòciq! | o conselho Fiscal e
horhõlogado pelo Diretor Pre.sidéhtáíÇ';

Art.47®• CompeteaòaÍ3onlefh5|.f^^^^ ^ ^ A;. . . . ,
I- Manifestar-se sobre4Q^prpgfdm&S^^^^ anüois propostos pelo
;^âèüsa» a;,a>.=çao d.
ni^^Mai^festàr-íe outras matérias de interesse dó Instituto Maranhense de
InteSSSSS^ifef# adeHl^ésejarhsubrnetiftastRJlos seus membros,
pelo Conselhp.DÍ«ÍeíP^?§ P#9 ; f. V",;
IV - Examinar òs:livrQS;áé esçrltürdçõo dq Institü.içõp;. : j-.- -
V- ODÍnar sobre os bdlonçosp, relatórios .de desernppn.ho financeiro eçontob
e «con^icQ-fihancéifâs reatodas pela
vr^Reqúisitar oo Primeiro Tesoureiro, o qualquer tempo,
dompSôria dos operações econômico-financeiras realizados peio
Vil- Acompanhar otrabalho de eventuais auditores externos independentes
vlll - CoKr etodina oAssembléia Geral e/ou outros julgadas
necessários;,

pelo Conselho Diretor.. ^ CONFERE COM OORIGl^h J '̂L

Htibriv*
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Parágrafo segundo: as deliberações do Conselho Fiscal deverão ser registradas
nqs atos de suas reuniões,

Parágrafo terceiro: O Conselho FísgoI do /nsfífuto de Desenvo/vímenfo.

Infegroção e Assisfênctq 5odal Luzeiros e reúne por convocação da
Assembléia Geral, dp Presidente e do Conselho Diretor ou por metade de seus
membros.

Parágrafo quarto: Todas as prerrogativas do Conselho Fiscal são designadas
pela lef 9.790/99. Inciso III do art. 4°.

Art. 43® - O Instituto de Desenvolvimento. Integração e Afôistênçla Social
Luzeiros, não recebe seus Diretores, Conselheiros, Associodos, Instiíutdores,
Benfeítòres ou equivalentes, remunefação, vantagens ou benefícios,
diretamente ou indiretamente, por .qqa^uer forma ou título, em razão das
compefêncios, funções ou atividades que lhe sejom atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos. "

Art. 49® • O Instituto de piBsenyo|yirnèn|p. Integração e Assistência Social
luzeiros, não distribui lucros^ resuítbdps)^GÍiyÍ^endo, bonificações, participações
ou parcelas do seu patTimonio..sPb nenhüma^forma ou pretexto.

' ' V Li-"'.c.-/'",

Art. 50® - G instituto de DesénVolvpentp||(p^tegraçao e Assistêticla Social
Luzeiros, aplica integrdlmeote.^suas'rendbi5.re^^ e eventual resultado
operacionoi na maríoÈnç?^;Í^enyoivirhè objetivos, institucionais no
•território hocíonál.

Art sr - O Instituto de Desenvoívímèntò,:|nièBtã^^^ Social
Luzeircfe, àpliGd ds subvenções e doações recebidas nqs finalidades q quem
estejam vinculadas. ^ ... . . ...

Parágrafo Úrrici: Id Ináiluío; Neiwolvl^^
Social Luzeiros, pre^aiséryiçõsigéafujtos.lârtdeigplpá .anydrp pelo meno
20%ivinte por cante) do receita,bruta prpyententetee. seivpos, acrescida da
-receita decorrente de ápiicaç&es financeiras,'delpcaçao e de veridas
de bens não-integrantes do ativo imobilizado e doaçoes f° °
montante núnco serã inferior a iseriçao_ de cotntnbuiçoo sociais usufruídos,
permanentes e sem quoíquer descriminaçõó de ciientela.

DAS ELEIÇÕES

Art. 52® - As éleições serão convocados através de edital a
locais públicos e/ou divulgadas pelos meios de comunicação, 30 (tnnto) dias —
antes do término do mandato. 7

I CofTtiss^ Perin^rtcnt® Vf _ ^
Art. 53° - As eleições poro ao Conselho Difetor a oreqiKcdaspor votaçõo direta ^ecreiajpdfa ummamdQronae^^^^^



V.

CANTUÂRIA DE AZEVKBO
Registro Ciiíli dè Pessoas Jurídicas

?.ucrgfil:.ie n"^ 63723
pMVfrvc«7tm60(o • irtwüçA» SocMi

gozo deseus direitos legais e estotutáricjs, em Assembléia Gerais espedalmente
convocada paro esse fim, quando se tornar impossível à continuaçõo de suas
atividades. .

Ali. 67® - O presente Estatuto poderá
decisão de 2/3 . (dois• .terços) dos
especialmente convocada pdrü este

ser reformado a qualquer tempo, por
associados, em Assembléia Geral,

im, não podendo ela deliberar, em V
convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3
(um terço) nas convocações seguintes, e entrará em vigor na data de seu
registro nòs órgãos competentes.

Art. 68°' - Os casos omissos serão resolvidos pela Díretoria. e referendados pela
Assembléia Gerql. /

Art. 69° - Este Estatuto foi aprovado è üdqfe assinado em 10 de julho de 2018, e
entra em vigor no dato de seu registro noícartório competente.

•/
( '-X -•

•

• : íSafeluís/MA, 13 denovembro de 2018.

m
INSTITUTO DE DESENVOLVIM£NTO| lNTEGSAÇÃP jpASSjSTêNÇIA SOCIAL LUZEIROS

^i 5 ' I í ÍHú^Mendej^Qamg'̂ ^^ t^
' ^^ i PRiSIDEjNTE' A' ^

[)íiO HM'.
Hugo Mendes Gama

ADVOGADO

\

CoiT>'Ssao Permanente rteLic.t.»(..ío \

CONFERE COM OORIGINAL

Riiür>r.



CANTÜÁRIA DE AZEVEDO
ilegfsiro Civil dfí Pes&oas Jurídicas

:.llCROFll)lí£ n® 723

Pnrtf* brtirinrw 'T.IM\ Srtft- AVFnRAfl?995««S(»T5>V(tRnnU8Sa OaSíHOia
2V11/20\915'n?6!). Atá"HVfl.?.P»'"e(sí INSTITUTO IUTTIBOS, Toial; fl$B03,&>,
Cmotúmsntoí BS.4ÍB,4fl. FFRO: Rf14,80. Oonailtt fl valiflade rtwis saio an^
hTips/'«i'atimá,j|us,br iV T UAD IA D B A Z E v' ED O

Otstr.o nvr:. d--: juHíDicas
TijAL.'Vv PVTií.'i.;4 i-cr.r"r::aFo.vr.s C3íj:;23i.7r:5j

S-T-iJâ •.ai:rví.c,ístiri!5jlí'..-i{'a/cnvc.'-j.con-,.!^;-

;íf5. 2 ^ <íVv1.'í; Cfir/dí-ÍD, e
ri'CÍ''itfado- i

5úa Lais,
Biidei .luiiiuMiiü i.lMA. 8sl(rAVbRBA0299»ME7EÜ4DFC/<>XU?'<>&Uára>Hcra;

21/11/2019 l&O?:». Artv Ifiai. Partais): INSTITTÍTÓ LUFFIRCiS. Totat R«4íÍ0; ;•
Uf.

CmoKiinanins: Rf 62.90. FFRO BT 1.90. ConíailK»ft vatirtadôílMtBRfiín em

h np*//8r4o.tjma.jiié.bf

21 NOV.20ÍS.

.-vnuViiüO

r'.: t!-íri:ho

.-trajo Satidanha

VáL |££UÍX"1I-N "T •; í yívl-iN--AS.t}'..Tí;.'ii>

H«i/« Jiiicwntw TJMA,aelaPRENOT02992S8SOQTOTaOKOClF.14.0atílrt4ofa-

2ini«019 laoám. Ato:15.1.Parteis): INSTITUTO LUZEIROS. Totat RS27.00.

Ercolitmentos: RS 26,5*1.FERO RÇn 60. OonHiItns uaiirtarte nasteseioam

ht9s://edat^a.;uabf Q!

— ' ^ cJO Joaorto^ Paios •
reie<u»ra <te \
ccn«bÉco«oob.=.n«

íut>'»



Insiüío Luzeiros

ATA DE CONSTITUIÇÃO E FU
DESENVOLViMÈmO; mÉGRÁÇÃO

istro

INSrmfTODE'

Vtl dè PessoasJurídicas

63422

•hói dez dias do mês de julho de dois mil e dezoito, reuniram-se no Cidade de
Sõç Luís Estado do Maranhão na Praça Nossa Senhora da Vitória, N° 05, Bairro
Turu, CEP: 65,068-380 os presentes: Hugo Mendes Gama, Paulo Gerônimo Soares,
KèlHs Óliveira Azevedo, Dariiom Linhares Azevedo, Júlio Melo, Antônio Carlos,

. Jeovania Cutrim, Antônio Batista, Mario Sérgio, Olegário de Carvalho, Zirlene
Rodrigues, Isaías Brito, com objetivo comum de criação de instituto que viesse
o; atender o anseio de todos, que sempre buscaram um instrumento que
materializasse a realização de um trabalho diferenciado e que possibilitasse
oportunidade de caráter social e econôrnico fomentador de mudanças,
nessa convicção- é instaurada a assembléia gerat para .constituição e

.-t s

fundação do fnsfffu/o de Desenvolvimento, integração e A$slsfêncía-5oc/a/
Luzeiros; para continuidade dos frQbglhqs assumiu a presidência dos trabalhos

••por aclamação, o senhor Hugo Merges Garrio, convidando a mim 'Kellís
, Oliveirò Azevedo, pdra secretariar a sessão, p que aceitei; a pedido do

Presidente, li a ordem do dia, para a qual fora convocada esta Assembléia
•Geròle que têm òseguintetepr: ' 'j j \

1. "Constituição e Fundação definitiva da êntidadè;
, 2. Discussão è.apròvaçâG dpprpjetO;d^

3. ElèiçQp do Conselho Oiretóre do Cqiiseihp-.Fiscal;
. 4... Outros^ assuntos relacionados com a constituição e fundaçãp da

•. "éhtiddde. U-

Iniciando os trabalhos o Presidente explicou a:todos os objetivos da Entidade,
que. são:.promover '̂:à assistência sòdal, educoçap, esporte, cultura, rnéiò'

•arnbiente» saúde^ e í'inclusãá^social.-am"^todas .as suas/õutfos ;formas de
expressão, em todo território paclonãL-deníro deji^possibilidddes e recursos,

. e ao prestar tal assistência, nõo terá qualquer distinção de sexo; crença, cor,
posição sódal-fou nacionolidàâe. Em|seguida o •Prèddénte'-sòlieitòüimé a
votação para iconstifuiçãoy e fundação dd?//nsfífüfò"í!:dè/ Desenvo/vfnienro,-

.pdutd OpresÍdlofPaSfé9í"â1sHuftãbèo^pfo^tèfè^ nriorhent'o,o
associado JúliP Melo; pede que seja lÍdo> artigo ppr artigo da proposta dò
Pstdtuto paroimelhor- entendim^^^ e aproypçõpidos presentès:' aceito po|r
todps a proposta, ;a Sr..Kellis pliveird Azevedo inicid leiturà.do preâmbulo e dó .

. capitulo -I e, seus> referidos, gitígos; após Q' leitura dos quarenta; e\sete artigos
,quépompõém b; Biqtüto;SòcÍql: proposto e feHp os.devidos.òjuste^^ ,
,;pélps preserites o, Présidenfé póiòca em votação para-o devida votação
. sendol este-apfoYddó.por unanimidade e què forâ porte integral,desta, òto
;pãrap'deyÍdo.r^istrppbp^ónp GOmpetenté;p:PresÍdènte

_'.pqra .p" ténoBÍro^í^m^dq.ija^a '«(pre»^ spà, BS543U p«o.
, ;matêrializddo, Ospnhq d urnprojéto que nasce já
- parpierceiró ite^.da'pòuía,^EleÍçãG do^Spnselhg Dire^

noso;ci

IGIN A L

DATA.

Rubr^^íi

VA

•



ATA DE CONSTITUIÇÃO E FUNDAGAO DO /NSTÍTÜTO-DE
OmmOLVlMmQ. ifOTtíRAÇÃO ÉÀ^IS^jEtíy^

'̂̂ Sfi!ti-oVivÜde'Pe8soasJurídicas^
:.nc::onLME«o

.©'Presidente em um ato amplamente democrático péde qos presente que
Indiquem os nome que vão compor os cargos de direção e .foram indicados o
seguinte formação. Diretor Presidente: Hugo Mendes Gama; Diretos Vlce-
Bresidenté-Paulo Gerônimo Soares Juriiorr Diretora Adrninistrovor Kelíis Oliveira'
Azevedo; Diretor Rngnceiro Dorliom Linhares Azevedo; levado o votação os
mesmos foram aprovados por unanimidade e. tomam posse neste atp; Em
seguida o Sr. Hugo 'Mendes Goma, posso a solicitar entre os presentes a •
solicitação dos nomes para compor o Conselho Fiscal os quais foram
indicados: Maria Santana Pereira dos Santos CPF: 049.997,353-42, Idilton Araújo
dê Souza.:CPf: 001.630.783-60,^ Wanessayóe• Jesus Pacheco Ündosp CPF:
013.450.683-95; aprovado por unariimídade os indicados os mesmo tomam
posse nestê ato; ficando a compósição^^a diretoria e do conselho-fiscql do

: sègujnte forrrp: -Conselho Diretqc :pireíòr Presidente: Hugo Mend^ Gama;
. Diretbr Více-Presidente Paulo (GérphimG Soares Junion Diretora .Administrava;

Kéllis Oliveira T^eyedo; Diretori RáaneetrolDòriiam Ühhares AzeVedo;: Gonsèlhò:
RsGalr.Mdrkj Sanfaa Pereiro dôsTÍSahtos. Idilton Araújo; de Souza^^Wonessa.de - .

. ^ Jesus Pacheco, ündoso; O Presidente 'passando para o qUartò'ê últírho item do
r pòüta",. outròs assuntos, relòcionadòs com. a cònstifuiçõo e furidáção da ...

entidade; o dfetor*financeiro eieÍto-/Sr,Dar1iam linhares Azeyedo coloca para-
todos. os. presentes ,a, necessidàde de um eqpitql. Inicial que; permita q
realização dq; :1nstaídÇãd^dds ;e^lp^mentõs^^^^ pqfo; inicio do \

%atividades, do Jnsfítófa c/e„Pesenvqív/menfo,-ínfegroçõq e-Assfefêhcío Soc/qí
'•,:r. '--w•'•.̂íüze/rps, meste' ,momento_..q;;;presidente com^.essa meçessidqde sugere aos
\ preséntejque dentro das pqssiBlidqdellfqssereáíizado^üíÇío doaçõo financeira , •

ôu^mq^riqí:q;;qtehdeT;q míni^ více-Presidente ,Poulà

' • • • " " 11/ -U1'-" 'H » il- 4f 'i,-. w." -ii,. l[- 41 ií jf'*- i'- iqíc-apcesehtqíürnàl^ffmatiyá^nj^pllâejgq^s^^^^ mil-reaiS), o •
prèsidentéí mqnifestq^fsualpqlsiçdp^fqvora mqs pede

;. dUeXessa doòb^ ((dez) ciâqcçèlq?' jletq^ e ^

réssolvar.q qúè çòntàdproyqdó|hQ,estatutQnó art. 39, paragrafo,l°;aprqvadp
',.".p;estàtúto^ qpnqhddto! dos, eléí^ e empolados,nq dirqtorjq.dqndo:inicio nO;

5V•̂ iq 0/08/201,8..qv1,0/08/2022^ ..livre, a 'palavra e: cqmo fnirigyérh
•: "desejqsse;ysãj^ía,d;PresÍdentê"sUspendeu a sessõq pelõ tempò necessário porq.

V,>;Hugp>-MendesGãrnq,
ira Müntc

por mrm;-S,o'crotQria;

omissão

Paio>.

:,V Keliis;Ôliyêirq^&
,Ôs demais;presentqs,^que pqssqm d serem cdnsidércid<

•; ;Fázpdrteintegrar^te dèssà atdo Btqtuto oppovádq.po 'do devido:
DATA.

Ruhricá



" ATA DE CONSTITUIÇÃO EFU^^ACi^DQíNST/TÜ^OD£
DESENVOLVIMENTO. INTEGRAÇÃO eÂ^lMáa „ ^

Wituto luzeiros " ^ ""•'"fessoo® Jurídicas-—— incr.0Fn,:.iEn° 5,3 422

Declaro cindo poro os devidos fins, que esto ato é igual à lavrada em livro
próprio.

t t '
\ '

São Luls/MA. 10 de julho de 2018.

CONSELHO DIRETOR:

Hugo Mendes Gama
.Diretor Presidente

Kellls OOvelra Azevedo

Diretora Administrativa

CONSELHO FISCAL:

Wanessa de Jesus Pacheco Undoso
Presidente do Conselho FIscóL^--^ .

O jffci aâyfYi;\i\jífy

Idriã Santana Pereira dos Santos
Secretaria do Conselho Fiscal

Paulo Gerônimo Soares Júnior

Diretor Vlce-Presldente

rllam Untiares Azevedo
Diretor Financeiro '

idilton Araújo de Souza
Relator do Conselho Fiscal

Desenvoivimento e integração Soda!

7

H.eíeiiura Wuntcip»! (te S»o João dos Patos
CoíTiissao Pefmanefiie cte Liciiaçao

CONFERE COM O ORIGINAL

D*T*._2LL_2Í-.-:zt-

L-.
Riihnc
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coMcniWANTr; DF iNsniii(;Áo r t»:sin)Af;Áo CAnASTUAi

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Conrira osdados de Identificação da Pessoa Jurídica e.se houver (|ualquer divergência, providencie junto à RFB asua
atuali2ação cadastral.

Ainformação sobre o porte que consta neste comprovante é adeclarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUUCXOnCINKCHIÇAO

55.776.027/0001-52

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE StTUAÇAO
CADASTRAL

NOMni.MITL&AHlAI,

INSTITUTO DEDESENVOLVIMENTO. INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LUZEIROS

líiiiionoíStAUtiÉCuítwioiNoveoerANiAsiAi

INSTITUTO LUZEIROS

iXjUlOíVriluCi.iiiçAfilui AitwijAiit bcn«íiMii;Ai'iim;p'AL

94.30.6-00 • AliviiJadcs do ;issoclaçõos de defesa do dircilossocl.ils

UAIALll AlUiflKIKA

11/10/2010

ictoir.d fi ui :ViiiçA(>nAS ainbiaoes et-ONfiMinAS sei:iiMUAi«A.s
74.90.1.99- Outrasatividades profissionais, cientificas e técnicasnâo nspoclflcadas anlnrloritienle
76.20-5-00 • Locação de niSo<le-obra lumporária
76.30-2^)0 • Fornecimento « yeslão do recursos liuntanos p.aralerceiru.s
64.12-4.00 - Regulação dasatividades dosai'idc, educação, serviços cullitrals coutros serviços sociais
65,50-3-02 • Atividades de apoio i educação, exceto caixas escolares
&5.'J1-1dlO • Ensino do esportes
06.00.7-00 - Atividades do apoio Agestão do sniido
06.011-64)0 - Serviços de assistência social sem alc|ainc[>to
94.93-64)0 - Atividades de organizações associativas ligadas i cultura e Antlc

[TrriniuatutscRiçíb 3*NAiunEZAJUHüiiCA
509.9 - Associação Privada

rTi*5iÃri(*i»ii
IaV GRANDEORIENTE

756

GS.07S-16I)

iiAiniioiiMsiKiio

JARDIM RENASCENÇA

CKJOEnccüLLbinoNicü
•tNbTirUTOLüZElROS@GMAIL.COM

HNIH l l-lll.HAnVOIIfiSPUNSAVtl (frill

Ul MK.II 'iri

SAOLUIS

lourtcuLNiii

TcThHÕnE

(08) StTC-CCCO

1'omir

DEMAIS

SlIIIAÇAOCAOASTnAL

ATIVA

UAIADA SIlUAÇAn CAUASiriAL

11/10/2019

LIQItUÜ Ut SnuACAOCAIIASníAL

siiiiãçAÕLSVmAI
naiAiif. siTüÃçAõiisKriAi.

Aprovado [ifila Instrução Normativa RFB n° 1.863, do 27 de dezoniliro de 2018.
Emitido no dia 16/09/2020 às 10:09:36 (data e hora de Brasilio). PáoiDfi

CONSULTAR QSA •D VOLTAR 1 © IMPRIMIR 1

ARFB agiadece asuaivisila. Para iiiforniações sobie pclílica de privacidade euso. çiLque^qiji.

P.isspaiiassoiiaf.ioCNI'J Corisullas CNIU mntj^rüti

sciv.ixJS.tucoilnl.-Tcndaaov.Lr/Servieos/cripjreva/Cnpjreva^ComiirovOnle.asp

iMiceiios

neieilma Mumcipal rteSao Joao rtos Paios iVf
Coiliissao Peritiífwnle rte Licitatao

CONFERE COM O ORIGINAL

Serviços
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instituto Luzeiros

INSTITUTO LUZEIROS

PROCESSO NO 1301001/2021
PREGÃO PRESENCIAL n° 012/2021 - SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 05/03/2021 - HORÁRIO: IShOOmin

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:65.665-000, São João dos Patos/MA.

Processo Administrativo 1301001/2021
/"'• /

Referêncíã: Pregão Presencial n^ 012/2021-SRP
/ • / /Objeto: Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de preços, para

tercerização de mão de obra^de apoio as atividades operacionais, para suprir a carência de
pessoal das secretarias municipais dá Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

/ '11 \Declaro, sob as penalidades da Lei, que\o Instituto de Desenvolvimento, Integração e
Assistência Social Luzeiros, inscrito ho^CNPJ^n° 35.778.627.0001/52, está localizado eem
pleno funcionamento no'"endereço abaixo,' sendo o local adequado e compatível para o
comprimento do objetor

Declaro ainda que b Jpstitufoll^spõe^ escritório dotado de iristalações, recursos humanos e
mobiliários pertinentes?a?suas'atiVidáâeSi-

ENDEREÇO: AV. GRANDE ORIEM

CIDADE/ESfÃDOfSÃÔt^UÍÍS/M/

CEP: 65077-180

Desenvolvimento e Integração Social
PONTO DE REFERENCIA:

A DIREITA: RESIDÊNCIA

À ESQUERDA; MIX BARBEARIA

TELEFONE:(098) 98176-6660

E, NOQl, QUADRA 32, JARDIM RENASCENÇA

Instituto de Desenvolvimento, Integração e Assistência Soda! Luzeiros - CNPJ>35.778.627/0001-52. Avenida Grande Oriente,
Quadra 32, Casa 01, Bairro; Jardim Renascença, CEP 65075-lSe: E-mail: institutolüzeiros@amail.com



Instituto Luzeiros

São Luís, 03 de março de 2021

^5» OFÍCIO NOTAS^W
luis-ma/^ Ufo â-

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO EASSISTÊNCIA SOCIAL LUZEIROS

HUGO MENDES GAMA

CPF: 043.273.243-88

'C^ TaIU^.LIÜNATü m:'NO'lAb ÜE;Sj^O LL'ÍS A
'l/ ?t,íft.;T!l!vf"4 'ilt' SfeU,'-'.A
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HU

•Jiiir
3II£>HUG0 MENDES'GAMA vn'
U(iu!m)Uüiit,.SASCLNc,n CAKTO.uor >1—
-> lUNVÜCENCA C.MITÚIUU UüKlAVSf wt.

íiiTOTEm'Testemunho aktuxil í>:'S7í,ft"'oa.yer,ae""
••«^^líabéleTéiíosáíArâüió^i Esçfèvente^i
:.M>T,OPra:JÚP.lOÃRfQ.^TJNW\
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Desenvolvimento e integração Social

Instituto de Desenvolvimento, Integração e Assistência Social Luzeiros - CNPJ: 35.778.627/0001-p. Avenida Grande Oriente,
Quadra 32, Casa 01, Bairro: Jardim Renascença, CEP 65075-180. E-maiÍ: ingtitutoluzeiros(pqmail.corn
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Instituto Luzeiros

INSTITUTO LUZEIROS

PROCESSO NO 1301001/2021
PREGÃO PRESENCIAL ro 012/2021 - SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 05/03/2021 - HORÁRIO: IShOOmin
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 135, Ceritra,- CEP:65.665-000, São João dos Patos/MA.

Processo Administrativo 1301001/2021
/ " / í

Referência: Pregão Presencial n° 012/2021-SRP

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

Senfior Pregoeirq,

O Instituto^de-Desen^lvimehto/ Integração e Assistência Social Luzeiros,
inscrito no CNPJ |̂ 3J5;7^^27íO(K^^ Avenida Grande Oriente n01,
Jardim Renascençar^r^pi^êfitad^pof^^seu^Presidénte, Húgo Mendes Gama, RG n°
020225062002-5fCPFli°~^3â73r243-88r'em~Gumprlmento ao disposto na Lei Federal
n° 10.520/2002, subsidiariamente aTâTgderaP8:666/199'í, DECLARA sob as penaiidades da
Lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos para
Habilitação'! |)P^reg|oif^^ 01;2/:2021=^S,RP,^ portanto, apto a participar doj
certame licitatório.
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIASOCIAL LUZEIROS

HUGO MENDES GAMA

CPF: 043.273.243-88
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