
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N® 06.089.668/0001-33 unicef(íí?

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

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

C^ed^ciartiento da Ernpresa:

INSTITUTO JERUMÉNIA-IJER
23:667.777/0001-00

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.667.777/0001-00

MATRIZ

COMPROVANTE DEINSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATAOE ABBTTURA

18/12/1989

NOME EMPRESARIAL

INSTITUTO JERÜMENIA -1JER

TÍTULO DOEST/^aEClMEhfTO(NOME DEFANTASIA)

CÓDI60 EDESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÚMICA PRINCIPAL
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

COOIGO EDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
60.10-1-00 • Atividades de rádio

73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação dispensada *)
73.20-3-00 -Pe^ulsas de mercado e de opinião públ^c^dlspensada y
78.20-5-00 - Locação demão-de-obra temporária ^
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dl&P^nsada *)
85.31-7-00 - Educação superior - graduação
85.41-4-00 - Educação profissional de nfvel técnico
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico
85.50-3-02 • Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.91-1-00 - Ensino de esportes (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde (Dispensada *)
94.30-8-00 - Athrídadesde associações de defesa de direitos sodais (Dispensada *)
94.93-6-00 • Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (Dispensada *)
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Assodação Privada

LOGRADOURO

AV RODOVIÁRIA

CEP

65.413-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BAJRRO/DISTRrrO

CENTRO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (ÉFR)

NÚMERO

SN

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

ALTO ALEGRE DO MARANHAO

TELEFONE

(98)9181-0809

PORTE

DEMAIS

UF

MA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/04/2019

MOTTVO DESITUAÇÃO CADASTRAL

SnUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*)4 dispensa de a/varas e/ícenças é direitodo empreendedor que atende aos requisitos constantes na ResoiuçãoCGSiMn'* 51.de 11 de junho de
2019, oudalegislação própria encaminhada ao CÓSIM pelos entes fede/ativos, ndo tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto ás
atividades dispensadas.

Aprova(iopela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/03/2020 às 13:46:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/



ijer INSTITUTO ^

JERUMENIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
PREGÃO PRESENCIAL N O 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 1301001/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 05/03/2021
HORÁRIO: 15:00 HORAS

ANEXO II

CARTA CREDENCIAL

Ref.: PREGÃO N" 012/2021

O INSTITUTO JERUMENIA - IJER, CNPJ N° 23.667.777/0001-00, com sede na AVENIDA
RODOVIÁRIA N° S/NUMERO- CEP N° 85413-000 - CENTRO - ALTO ALEGRE DO
MARANHÂO-MA, neste ato representado pelo Sr. PEDRO VICTOR DE SOUSA AROSO,
DIRETOR PRESIDENTE portador do RG N° 08275409317 e do CPF N° 071.324.283-30,
BRASILEIRO,SOLTEIRO, BACHAREL EM DIREITO, R.SÃO BENEDITO, S/N, CEP: 65.413-
000, ALTO ALEGRE DO MARANHÃO, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
constitui, seu Procurador o Sr. JORGE DE OLIVEIRA TORRES, portador do RG N®
05853767581 e do CPF N® 063.475.453.-06, BRASILEIRO, SOLTEIRO, residente a RUA DAS
PEDRINHAS, CASA DE N'* 66, MUCAMBO. CEP N''65.413-000, ALTO ALEGRE DO
MARANHÂO-MA , a quem confere amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal De São
João Dos Patos-Ma praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na
modalidade de Pregão N® 012/2021, usando dos recursos legais e acompanhando-os,
conferindo-lhes, ainda poderesespeciais para apresentar lances verbais , negociar preçose
demais condições, declarar a intenção de interpor recursos, renunciar ao direito de interposiçâo
recursos, transigir, desistir, firmar compromisso ou acordos, dando tudo por bom, firme e
valioso.

São Luis, 01 de março de 2021

Piidar Judidiarío TJMP. Selo'.-

RECFÍR'l56935W8TVVDBU4tftZ9I71 , 04/03/2021
14:44:28. flto: 13.17.2, Parte(sJ: PEDRO VICTOR
SOUSP PROSO, Rec Firma; Semelhança, Total R$
5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FPDEP R$ 0,18
FEhP RS 11fl_Çnm»lIa pm https://selo.tjma.jus.br'

Av. Rodoviária - Centro, s/n
AltoAlegre do Maranhão - MA
CEP 65.413-000

INSTITkJtO JERl^NIA - IJER
PEDR©^ICTOR DE SOUSA AROSO

RG:06275409317 SSP CE
CPF: 071.324.283-30

PRESIDENTE

lnstitutoierumenla@hotmail.com

CNPJ: 23.667.777/0001-00
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vonete Oliveira^os Anjos Pereira
Tabeliã e Registradora
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PROCURAÇÃO

Eu, PEDRO VICTOR DE SOUSA AROSO. RG: 06275409317 SSPI CE , CPF:
071.324.283-30, residente na R.SÃOBENEDITO, S/N, CEP: 65.413-000, ALTO ALEGRE
DO MARANHÃO, NOMEIO e CONSTITUO meu (minha) bastante procurador(a):

/jORGE DE OLIVEIRA TORRES, RG: 05853767581 SSP/TO, CPF:063.475.453-06,
com poderes especiais para representar-me no PREGÃO PRESENCIAL DE N°
12/2021, PREFEITURA DE SÃO DOS PATOS, conforme estabelece no edital,
podendo para tanto FORMULA LANCES,NEGOCIAR PREÇOS,INTERPOR
PERCURSOS,DESISTIR DE SUA INTERPOSIÇÃO E PRATICAR ATOS
PERTINENTES A ESSE CERTAME.

Alto Alegrado Maranhão 05 de^março de 2021.

^^STliíüfo JE

Poder Judiciário TJNA. Selo:

RECFIR156935YBKQ15T0BFHHPY68, 05/03/2021

08:17:05, flto; 13.17.2, Parte(s): PEDRO VICTOR
SOUSP AROSO, Rec Firma: Autenticidade, Total RS

5,12 Efflol RS 4,63 FERO R$ 0,13 FADEP RS 0,18
FECIP RS 0,18 Consulte em ht tps;//selo. t br

fENIA - IJER
PEDRO VICTQR^E SOUSA AROSO

RG:0627m09317 SSP CE
CPR 071.324.283-30

PRESIDENTE

CARTÓRIO DO OFICIO ÜNICO EXTRAJUDICIAL
RUA DO COMÉRCIO N® 05, CENTRO
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO -MA.

CEP-65.413-000

liyeira dos Anjos Pereira
eliãe Registradora



ijer INSTITUTO

JERUMENIA

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

HORÃRIO: 15:00 HORAS
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREGÃO N° 012/2021

Declaro, sob as penalidades da Lei, que o INSTITUTO JERUMENIA - IJER, CNPJ N°
23.667.777/0001-00, está localizado e em pleno funcionamento no endereço abaixo,
sendo o local adequado e compatível para o comprimento do objeto.
Declaro ainda que o instituto dispõe de escritório dotado de instalações, recursos

humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: AV/RODOVIÁRIA, S/N, CENTRO. ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

CEP: 65.413-000

PONTO DE REFERÊNCIA:

À DIREITA: POSTO SÃO FRANCISCO

À ESQUERDA: TV ALTO ALEGRE

TELEFONE: (098) 98409-1888

I I < . I
Poder Judiciário TJMA."^3elo:. •
RECFlRl569356KB3ftK2H0P3eTa'l9. 04/03/2021
14:44:29, flto: 13.17.2, Parte(s): PEDRO VICTOR
SOUSft PROSO, Rec Firma: Semelhança, Total R$
5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FfiDEP R$ 0,1B
FEMP R$ Cu.aa4.tfi em https://selo.tjma.jus,

São Luís, O o de 2021

^taiyepa

INSTIWO JERUMBiHA- IJER

PEDRè>4CT0R DE SDUSA AROSO
RG: 06275409317 SSP CE

CPF: 071.324.263-30
PRESIDENTE

Av. Rodoviária - Centro, s/n Alto
Alegre do Maranhão - MA

CEP 65.413-000

institutoierumenia@hotmail.com

CNPJ: 23.667.777/0001-00



ijerINSTITUTO ^

JERUMENIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
PREGÃO PRESENCIAL N O 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1301001/2021
TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 05/03/2021

HORÃRIO: 15:00 HORAS

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO N° 012/2021

O INSTITUTO JERUMENIA - IJER, inscrita no CNPJ N° 23.667.777/0001-00 ,
por intermédio de seu representante legai o Sr. PEDRO VICTOR DE SOUSA
AROSO, portador RG N° 06275409317 e do CPF n° 071.324.283-30, Declara,
sob as penas da lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de
habilitação previsto no instrumento convocatório de pregão em epigrafe
realizado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, inexistindo qi
fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Luís, 01 d^março de 2021

PEDR

RG: 06275409317 SSP/CE

CPF:071.324.283-30

DIRETORPRESIDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
PREGÃO PRESENCIAL N O 012/2021

Av. Rodoviária - Centro,
s/n Alto Alegre do Maranhão - MA

CEP 65.413-000

JEf^EMIA- IJE
ICTOR DE SOUSA AR

institutoienjmenia@hotmail.com

23.667.777/0001-00
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ijer INSTITUTO ^

JERUMENIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1301001/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 05/03/2021

HOFIÁRIO: 15:00 HORAS

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO

DO ART. 7°, XXXlll, DA CF/98 PREGÃO N° 012/2021

O INSTITUTO JERUMENIA - IJER , inscrita no CNPJ N° 23.667.777/0001-00, por
intermédio de seu representante legal o Sr. PEDRO VICTORSOUSA AROSO,
portador RG N° 06275409317 e do CPF n° 071.324.283-30^ DECLARA, para fins do
disposto no inciso Vdo art. 27da Lei n". 8.666/1993, que NÃO emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXlll do ART. N° 7°da Constituição federal.

São Luís, março de 2021

3STITUT0 JE^MEI^- IJER
PEDRO ViCTORDE S0USA AROSO

RgI<QS2^409317 SSP/CE
CPF: 071.324.283-30

A""

DIRETOR PRESIDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
PREGÃO PRESENCIAL N O 012/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1301001/2021

Püdar Judic;i&r:ó TJMfl. Selo-:

RECFl R'1 56935T0dV75TNPâPN2Y13, 04 Í<0312021
14:44:28, flto: 13.17,2, Parte(s): PEDRO VICTOR

SOUSP PROSO, Rec Firma: Semelhança, Total R$

5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FPDEP R$ 0,18
FEMP R$ 0,18 Consulte em httos;//saio.tima.ius.br

CARTÓRIO DO ofício UNICO EXTRAJUDICWl
RUA DO COMÉRCIO N® 05.CENTRO
AirOALEÇRE DO MARANHÃO -MA.

P- 65.413-000

ilÕsAnjos Pereira
\iõ y Registradora

jura

^.scfsvpnied
odoviária - Centro, s/n

Alto Alegre do Maranhão - MA
CEP 65.413-000

institutoierumenia@hotmail.com

CNPJ: 23.667.777/0001-00



INSTITUTO JERUMÊNIA - IJER

Avenida Rodoviária s/n centro

Alto Alegre do Maranhão - MA

CNPJ; 23.667.777/0001-00

Aos dezoito de julho de dois mil e dezenove às 18:00 horas estiveram presentes para
votarem em Assembléia geral os associados do Instituto Jerumênia - IJER em sua
Sede situada na Avenida Rodoviária, s/n. centro, Coroatá. Estado do Maranhao. Em
primeira convocação com apresença dos associados instalou-se aAssembléia geral
extraordinária. Com a finalidade de eleger e empossar a nova diretoria e Conselho
Fiscal para omandato de 04 (quatro) anos apartir de quatorze de setembro de dois
mil e dezoito a quatorze de setembro de dois mil e vinte e dois, alem de pautar a
alteração do Estatuto deste Instituto em comento. Foram designados osenhor Mauniio
da Silva Cruz para presidir os trabalhos e o senhor Edgardino Guimarães Santana
para secretariá-lo e a senhora Daiane Machado da Silva como membro.^ Dando
prosseguimento aos trabalhos, o presidente da mesa pediu para o secretario que
fizesse a leitura do edital de convocação. Após a leitura foi constatado o registro de
uma chapa, sendo a chapa de n°01- Cidadania, representada pelo Senhor Pedro
Victor Sousa Aroso. pleiteando ao cargo de Presidente. A votaçao iniciou-se as
18-30h deu- se o prosseguimento, que transcorreu na mais perfeita ordem, com
representante da chapa Cidadania. Oprocesso eletivo encerrou-se ás 19:30h e ao
final da apuração chegou vitoriosa achapa única n° 01 -Cidadania, por unanimidade.
Achapa de n° 01 - Cidadania constitui-se, Presidente: Pedro Victor Sousa Aroso -
CPF' 071 324 283-30 Vice Presidente: Manoel Araújo da Costa - CPF: 795.704.613-
49 1^ Secretário: Jorge Oliveira Torres - CPF: 063.475.453-06. 2° Secretário: Wagner
Santos Gomes da Silva - CPF: 999.831.253-15. 1° Tesoureiro: lan Rodrigues Santos -
CPF: 610.808.143-02. 2° Tesoureiro: Francisco dos Santos Cunha - CPF:
060.817.123-97, Conselho Fiscal: Isnaiana Monique - CPF: 063.588.993-50, Antonio
Da Silva Cruz - CPF: 608.012.743-11. Alice de Oiiveira dos Santos - CPF:
611.169.683-12. O Presidente da mesa, o Senhor Mauríiio Da Silva Cruz- CPF.
608.009.833-43, deu por empossada a nova diretoria, a seguir fizeram ojuramento à
posse e se comprometeram com odesenvolvimento da entidade. De posse^do seu
mandato, o Senhor Pedro Victor Sousa Aroso, colocou em pauta a votação para
aprovação da nova sede do Instituto Jerumênia, situada na Avenida Rodoviária, s/n,
centro. Município de Alto Aiegre do Maranhão. Estado do Maranhão e do novo
Estatuto do Instituto Jerumênia, que lido por todos os presentes e aprovado por
unanimidade, oSenhor Pedro Victor Sousa Aroso fez agradecimentos aqueles que lhe
concederam a honra de representá-los neste mandato (Quadriênio 2018- 2022). Nada
mais a ser tratado, oPresidente da mesa deu por encerrada a presente Assembléia, e
eu, Edgardino Guimarães Santana, após lida e aprovada está por todos assinada.
Declaro ainda que a ata em questão é de igual teor que lavrei em livro próprio.

Alto Alegre do Maranhão, 18de julho de 2019
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Mâurílio da Silva Cruz

Presidente da Mesa

o |U/w. uylcJ^
Edgardino Guimarães Santana

Secretário

Daiane Machado da Silva

-Òo- "^,i'cX.

Membro

RELAÇÃO DA DIRETORIA ELEIT/^NESTA ASSEMBLÉIA

Pedro.Vitor Sousa Aroso

GPFn.° 071.324.283-30

Presidente do Instituto Jerumênia

, /^- t / ' :í ' ' / • ~ r~y i / \ i.

Manoel Araújo da Costa

CPFn.° 795.704.613-49

Vice-Presidente do Instituto Jeruniênia

y /-



Jorge Oliveira Torres

CPF: 063.475.453-06

1° Secretário do Instituto Jerumênia

/ L

VA'tt0^

CPF: 610.808.143-02

Tesoureiro do Instituto Jerumênia

^oder Judiciário TJMí). Selo:

fiVERBfll56935nYFKSflB4RCL83Y44,
Data/Hora: 11/12/2019 15:38:58, Rto: 15.9.1,
Parle(s): INSTITUTO JERUNENIR, Total: R$
54,80, Ernolumentos: R$ 62,90, FERC: R$ 1,90,
Consulte a validade deste selo em

https;//seio.tjma.jus br
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INSTITUTO JERUMENIA - IJER

Avenida Rodoviária s/n centro

Alto Alegre do Maranhão - MA
CNPJ: 23.667.777/0001-00

ESTATUTO SOCIAL DO

INSTITUTO JERUMÊNIA - IJER

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, FUNDAÇÃO, SEDE, FORO E FINS

Art, io-O instituto Jsrumêniaj também designado pela sigla IJER, constituído em 01

de julho de 1989, antes Associação Beneficente Jerumênia, é uma pessoa jurídica de
direito privado de natureza de assistência social, educacional, cultural, científico,
sócio-ambiental e produtivo; •sem fins lucrativos, que terá duração por tempo
indeterminado, com números ilimitados de sócios, de âmbitonacional e Intemacional,
podendo Instalar fltials onde sua ãdrninisirãçâõ julgar conveniêntê ou necessário; com
sede e foro na cidade de Alto Alegre do Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 2°- O Instituto Jerumênia - IJER, tem como objetivos fundamentais educar e
fomentar ações de orientações e apoio de assistência social, sócio-educativo,
capacitação profissional, promoção e apoio à Integração da criança, do adolescente,
da mulher e do idoso, à vida comunitária, e defesa das classes populares, prestar
assistência social aos seus associados e dependentes e a prestação de serviço;
contribuir para promover a igualdade e a proteção dos direitos de indivíduos e grupos
raciais e étnicos afetados pela discriminação e demais formas de intplerânçia, cgm
ênfase na populaçãonegra.

Parágrafo primeiro: O Estatuto se fundamenta nos princípios do Regime Democrático
do Estado de Direito e de livres iniciativas, tendo como base a Constituição Federal, as leis, e
asdemais leis pertinentes à especial.

Parágrafo segundo: É regido pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, economicidade, eficiência, e universalidade dos serviços; e não fará qualquer
discriminação de raça, gênero ou religião (Lei 9.790/99, inciso 1. Art. 4").

Parágrafo terceiro: Reger-se-á pelo presente Estatuto, pelos demais regulamentos
internos aprovados por sua administração e pela legislação aplicável,

'/

Art. 3® - Para alcançar suas finalidades, compete QQ Institutor '̂̂ ^

I. Desenvolver eexecutar projetos nas áreas da saúdejfísfeaier.ménâ^^^
ambiental, escolar, técnica e esportiva, cultura, turismo, eco^turismo, fécicláqêfriv

V/Cr"
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informática, saneamento básico, habitação, agricultura, pecuária,

pesca, meio ambiente, preservação e recuperação da flora, recursos hídricos e
fauna na sua total amplitude;

II. Promover a cultura maranhense apoiando e incentivando através de projetos a
criação de grupos de formação artística e cultural, tais como: bumba-meu-boi,
quadrilha, tambor de crioula, cacuríá, dança portuguesa, dança do boladeiro;
carnavalesco, natalino, grupos de teatro, capoeira e folguedos populares,
ensejando a valorização da cultura e outros;

III. Apoiar ações de combate a maus tratos e violência contra crianças,
adolescentes, mulheres e Idosos;.

ações de proteção à família, à maternidade, à infância, à criança
e à velhice; * "

V. Criar; manter e desenvolver a educação infantil, o ensino fundamental, médio e
superior, a escola comunitária, as creches, a cultura, o esporte, o turismo, lazer e as
artes;

VI. Estimular a saúde preventiva (educação ambiental e sanitária);

Vil. Empreender ações de prevenção, habilitação e reabilitação das pessoas V
portadoras de deficiências e a promoção de sua integração a vida comunitária; «

VIII. Estimular a geração de emprego e renda para a comunidade;

IX. Estimular a agricultura familiar;

X. Promover cursos de formação educativos, técnicos, profissionalizantes e creche
comunitária;

Xi. Desenvolver projetos de políticas públicas comunitárias;

XII. Promover a defesa da saúde e assistência médica e social demodo geral;

Xíll. Garantir o assessoramento para a defesa dos direitos beneficiários
abrangidos pela Lei Orgânica de Assistência Social(LOAS);

XIV. Empreender esforços para integrar osjovens no rpercadD-dgfla^lho;
CARTORIO põ 0F;ç'0 ÚNIColjrFãlMGiÃr
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XV. Possibilitar a capacitação tecnológica da comunidade, visando estimular a
prática da agricultura familiar;

XVI. Desenvolver ações educativas de preservação e conservação do meio
ambiente e da reciclagem em geral;

XVil. Preservação do meio ambiente, florestamento, refiorestamento e dos
recursos hídricos;

XVIII. Desenvolver ações de mutirão, de saúde, habitação e saneamento básico:

XIX. Sugerir, promover, coordenar e executar ações, projetos e programas
relacionados ao financiamento e ao desenvolvimento da agriculturafamiliar;

XX. Preservação, conservação, desenvolvimento e exploração dos recursos
naturais, planejamento agrário e agrícola;

XXI. Incentivar pequenos negócios que fomentem a melhoria da qualidade de vida
das pessoas carentes, fornecendo orientação, angariando e gerindo os recursos
financeiros e materiais necessários, provenientes de indivíduos ou entidade
nacionais e estrangeiras, públicas ou privadas;

XXII. Colaborar com as autoridades de órgãos oficiais competentes na
preservação, vigilância e manutenção da fauna, flora e recursos hídricos;

XXIII. Promover parcerias e convênios com órgãos municipais, estaduais, federais
ONGs e empresas privadas;

XXIV. Gerir, coordenar, promover, incentivar e executar projetos, pesquisas e
estudos científicos que fomentem melhoria da qualidade de vida das pessoas
carentes e a conservação da diversidade biológica e o manejo sustentado dos
ecossistemas brasileiros, angariando e gerindo os fundos necessários, provenientes
de indivíduos ou entidades nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas;

XXV. Prestar serviços técnicos, científicos e jurídicos relacionados com a
conservação e o manejo dos recursos naturais;

XXVI. Promover a formação de mão-de-obra especiaJíMdaLna educação,
conservação, manejo ambiental e outros; ^

XXVII. Promover Intercâmbio de especialistas e estudantes, visando o incremento
do conhecimento nas áreas de educação..Nff)nseivacão. maneio ambiental,
agricultura, pecuária, pesca einformática^/ |CARroR'o nc OhCiO
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XXVIII. Organizar e executar congressos, simpósios, seminários, conferências,
publicações técnico-científicas,* e cursos em geral, como forma de estimular a
discussão e o debate na busca de soluções criativas, originais e apropriadas aos
problemas sociais e ambientais;

XXIX. Executar o serviço de radiodifusão comunitário;

XXX. Criar, manter e terceirizar o ensino de nível superior através de parcerias com
órgãos governamentais municipais, estaduais, federais, ONG's e empresas privadas;

XXXI. Construção de outras obras de infraestrutura;

XXXII. Captação, tratamento e distribuiçãode água;

XXXIII. Esgoto e atividade relacionadas

XXXIV. Descontaminaçâo e outros serviços de esgoto de resíduos;

XXXV. Construção de edifícios e conjuntos habitacionais;

XXXVI. Serviços especializados paraconstrução;

XXXVII. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto;

XXXVIII. Obras de irrigação

XXXIX. Atividades de atenção à saúde humana, integradas com assistência social
prestada em residências coletivas e particulares;

XL. Criação de Departamento.

Parágrafo primeiro: Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas,
configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações
correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda, pela
prestação desen/iços intermediários e terceirização de apoio a outrasorganizações sem fins
lucrativos e a órgãos do setor público, e estatais que atuem em áreas afins.

Parágrafo segundo: O Instituto Jerumênia -IJER, não distribui entre os seus sócios
ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, part^cipaçõesou-parcelas-do seu
patrimônio, auferidos mediante oexercício de suasv^ividades, í o^apjío^, jnt^ram^nte, na/
consecução dosseusobjetivos sociais./ l ôfiW /} /

iv-ir" ' ' ' - - ^
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Art. 4° - No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto Jerumênia - IJER,
prestará serviços gratuitos permanentes e não fará qualquer discriminação de
clientela, em razão do sexo, cor, nacionalidade, profissão, credo político e
religioso.

Parágrafo primeiro - o Instituto Jerumênia-IJER, para alcançar seus objetivos e
finalidades institucionais e estratégicos, poderá desenvolver as seguintes atividades no
campo da assistência social:

I- Promover a proteção à familia, à infânciae à adoiescência, assim como a integração ao
mercado de trabalho;

II - Promover a orientação, o apoio sócio-familiar e o apoio sócio-educativo em meio
aberto a crianças e adolescentes;

11! - Promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio
ambiente, ao patrimônio Cultural, aos direitos humanos e dós povos;

IV - Promover o desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza:

V - Apoiar o atendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da
Assistência Social -LOAS. a defesa e a garantia de seus direitos;

VI - Desenvolver ações de proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à
velhice;

Vil -Amparo as crianças e adolescentes carentes;

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

IX - A integracãoaomercadodetrabalho;

X -Aassistênciaeducacionaioudesaúde;

XI -Desenvolvimento da Cultura;

Xii..^.fomever, apoiar.-favorecer e divulgar-atividades-^e-assistência socialr-visando à

proteção da infância e adolescência, através do desenvolvimento de projetos de caráter
social, recreativo, cultural, cívico, educacional e esportivo;

XIII - Favorecer o desenvolvimento da igualdade de oportunidade entre as pessoas,
mediante a elaboração e participação em programas e projetos educacionais e
esportivos junto a comunidades carentes, destinados prioritariamente às camadas menos

favorecidas da população;

XiV - Realizar e/ou apoiar eventos, campanhas, concursos, programas, projetos e ações
destinados a promover e difundir os objetos/lo Instituto Jerumênia-UEI^

'TÓRIO OQ^riClO ÚMiCO EXTRAJUDICIAL
K'ori. centro

C2 - . ""J
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XV -Promoveraétíca.apaz.acidadanía.ovoluntariado.Gsdíreítoshumanos.ademocracíae
demais valores sociais relativos ao desenvolvimento dos objetos Instituto;

XVI - Defender os interesses coletivos dos moradores contra todas as formas de

discriminações, priorizando a melhoria das condições de vida e garantia dos direitos da
familia; da criança, do adolescente, dojovem, da mulher, do idoso e das minorias;

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

XVIIí - Promover asaúde integralvisando odesenvolvimento harmônico da 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 - Realizaratividades de educação, proteção, preservação e recuperação do patrimônio
ambiental visando um desenvolvimento local equilibrado e sustentável;

XXI - Oferecer atividades de esporte e lazer para o público atendido;

XXII -AAssociaçãotrabalhajunto ao indivíduo, àfamíliaeàcomunidade, com oobjetívode
diminuir as vulnerabilidades sociais, desenvolver potencialidades, adquirir e fortalecer
vinculos familiares e comunitários;

Parágrafo segundo - O Instituto Jerumênia-IJER, para alcançar seus objetivos e
finalidades institucionais e estratégicos, poderá desenvolver as seguintes atividades no
campo da educação:

I - Promover as modalidades de ensino: educação de jovens e adultos; educação
profissional e tecnológica; educação especial; educação ambientai e educação á
distância;

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

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

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

V - Implantare programar projetos e planos de interesse das organízações^ntratantes;

VI - Propor, executar e disseminar estudos e pesquisas nas áreas 0e ediJ^qçâi
comunitária; /

VII - Garantir, assegurar a prestação de serviço de pesquisa^fârá^^deseíjvolyífgê^.
comunitário e humano, na busca de soluções' altemativa '̂''̂ a o^^^n^^
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XIIÍ - Elaborar planos de desenvolvimento e projetos urbanísticos nas escolas nacionais,
regionais, municipais e locais;

XI- Fomentar e desenvolver intercâmbios e celebrar convênios, projetos de cooperação
e/ou termo de parcerias com órgãos públicos governamentais e não-govemamentais,
nacionais ou internacionais, que favoreçam o aperfeiçoamento da formação
educacional e da qualificação profissional dos trabalhadores, para o fomento e a
execução das atividades de interesse público previstos em lei, especialmente dirigidos

aos trabalhadores e trabalhadoras;

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

XI - Impulsionar a capacitação e formação técnico-profissional metódica, caracterizada
por atividades teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva,
dentre a qual deve prevalecer o aspecto educativo sobre o prático (Lei do Aprendiz n",
10.097/2000);

XII - Apoiar e permitir a formação técnico-profissional de jovens de 14 a 24 anos, dentro

dos princípios da proteção integral do jovem, garantidos pela legislação brasileira (Lei n°
10.0972000);

XIII - Promover e incentivar ações que visem o desenvolvimento em geral

direcionado à promoção e integração de pessoas, organizações sociais e comunidades
através de realização direta e indireta em ações administrativas, gerenciais,
institucionais, técnicas e operacionais em atividades, programas, projetos e
assemelhados de interesse social realizados por Universidades, instituições de Ensino
Públicos e Particulares, e outras relacionadas com Políticas Públicas de
Desenvolvimento Econômico e Social, Ensino, Pesquisa, Extensão, desenvolvimento
Institucional Cientifico e Tecnológico;

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

XV - Apoio e realização de atividades, programas, projetos e assemelhados, destinados
por Norma Operacional e na fomna da legislação específica, incluindo concessão de
doações, bolsas e outros incentivos; í

XVÍ - Desenvolver atividadés de treinamento, capacitação e atualização na formação e
especialização nos âmbitos acadêmicos e profissionais;

XVII - Realizar outras atividades e programas altruísticos,

educacionais e tecnológicos que visem o bem estar comunitá
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ambiente e o fortalecimento do Terceiro Setor;

XVIII - Promoção de estudos, iritercttmbio e analise de experiências administrativas

brasileiras e estrangeiras, como subsídios para a elaboração de propostas de políticas
públicas municipais, estaduais e federais;

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

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

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

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

XXIII - Coordenar, formular e programar políticas relativas ao esporte educacional,
desenvolvendo gestêlo de planejamento, avaliaçao 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 da cidadania, maior eficiência da gestão pública e desenvolvimento
institucional;

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

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

XXVil - Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
XXVill - Realizar simpósio, debates, conferências, cursos e estudos visando à produção
e o aperfeiçoamento do ensino e do conhecimento científico e pesquisas objetivando a
ipusca de alternativas que minimizem as conseqüências do alto nível de desocupação
entre os setores mais pobres e excluídos da população beneficiárias

XIXX - Elaborar e promover programas de ensino e educaçw dj^^fonnaçâo
continuada da população, promovendo atividades especiallzad^de êh^nò-píôfes
aos níveis de qualificação, habilitação e especialização profissi^fral;

V
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XXX - Promover e estimular o desenvolvimento Institucional e a divulgação de
conhecimentos através da realização de cursos, simpósios, seminários, congressos e
outros eventos, e da edição de publicações;

XXXI - Manter, organizar, coordenar e/ou gerenciar bibliotecas, videotecas, dvdtecas,
cineclubes;

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

XXXIII - Promover a inclusão social por melo de projetos direcionados ou de apoio a
outros já existentes;

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

XXXV - Promover a criação e implementação de escolas técnicas de nível médio com
curso para a formação de técnicos em gestão ambiental, meio ambiente e ecologia,
mediante prévia autorização de funcionamento pelo Ministério da Educação e da
Secretaria de Estado da Educação;

XXXVI - Lutar pela integração com os movimentos e entidades nacionais e Internacionais
que lutam em defesa dos interesses do conjunto da classe trabalhadora em geral e dos
trabalhadores em educação em especial;

Parágrafo Terceiro - No campo do incentivo à cultura, de acordo com o que dispõe a
legislação em vigor, promover atividades nas áreas de artes cênicas (teatro, dança,
circo, ópera e mímica), produção audiovisual (produção cinematográfica, videográfica,
fotográfica, discográfica, de rádios e televisões educativas e de multimídia), música
(incluindo música erudita e instrumental), artes visuais (artes plásticas, artes gráficas,
filatelia, gravura, cartazes e fotografia), patrimônio cultural (segmentos histórico,
arquitetônico, arqueológico, de museus, de biblioteca/leitura, de arquivos/acervos, de
cultura afro brasileira, de cultura indígena e de artesanato/folclore), humanidades (obras
de referência, história, filosofia e literatura, inclusive de produção de livros de valor

/>s.
científico, artístico, literário ou humanístico), e artes integradas (atividadeV relacionadas
aos segmentos previstos nessa área pela legislaçãovigente), TVe Rádio. /

./

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

II - Impulsionar a geração de trabalho e r^nda através do
de produção cultural;

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

IV - Apoiar, assessorar, planejar, desenvolver e executar ações preventivas e/ou
reabilitadoras, visando o desenvolvimento sócio-cuítural e familiar;

V - Promover atividades culturais através de intercâmbio com outras associações,
institutos, fundações ou organizações congêneres, privadas ou públicas, nacionais ou
estrangeiras, podendo, ainda, firniar contrato de serviço, convênios, parcerias e acordos
de cooperação técnica com essas entidades, sempre com vistas à promoção humana e
difusão universitária;

VI - Defender e garantir os direitos sociais da comunidade, inclusive no âmbito
cultural;

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

VIII - Desenvolver ações para educação e desenvolvimento cultural e social do
cidadão, bem como ações de memória, cultura, educação, qualidade de vida e
cidadania;

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

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

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

XIII- Desenvolvimento da Cultura;

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

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

XVII - Defender a liberdade de expressão e a integridade do prpdutQ.audiovisual

em todos os seus aspectos, buscando principalmente ,
t'A
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condições de produção, exibição e distribuição;

XVII1 - Manter, organizar, coordenar e/ou gerenciar bibliotecas, videotecas, dvdtecas,
cineclubes, como acervo da região local, regional e nacional;
XIX- Capacitar voiuntários, incentivar profissionais, empresas e instituições a
participarem de atos solidários;

XX - O Instituto Jerunoênia- IJER, poderá praticar outras atividades que não foram acima
elencadas. desde que voltadas a finalidade social correlatas.

XXI - Editar livros, CD, DVD, documentos e material audiovisual de interesse da cultura e
outros seguimentos dentro de seus objetivos e finalidades de acordo com os projetos a
serem elaborados seja na finalidade de melhorar o desempenho financeiro e
complementar os seus propósitos;

XXII - Inserção da cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento

socioeconomico:

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

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

XXV - Realizar pesquisa cultural, artística, musical, assistencial, de combate á pedofilia e
trabalhos escravos, de defesa dos Idosos, do ambiente, ecsdemaisautorizado por leie pelos
costumes.junto a empresas, sociedade civil como um todo, primeiro, segundo e terceiros
setores, em todo o território nacional e internacional;

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

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

XXVIÍI - Exercer outras funções correlatas inerentes à área de educação,' bèm como
atribuições que venham a lhe ser designadas pelos órgãos competentes dp Instituto
Maranhense de Integração Social - IMIS;

Art.5° - O Instituto Jerumênia - IJER, terá um regimento intern
Assembléia Geral, disciplinarão seu funcioname/ito.

^provado em
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Parágrafo Primeiro - Para financiar as atividades previstas no art. 3" e art.4°, deste
estatuto poderá:

I- Celebrar convênios, acordos, contratos ououtros ajustese contratos, com instituições públicas
Federais, Estaduaise municipais e privadasnacionais ouestrangeiras, para o desenvolvimento
de atividades atinentes com seus objetivosestatutários.
li - Executardiretamentede projetos, programase/ou planosde ações, viabilizadas pormeio de
doações de recursos material e financeiros, e/ou parcerias com organizações públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras;
íli - Contratar empresasou profissionais especializados emtemas específicos dos projetos a serem
desenvolvidos para si ou para terceiros de acordo com a lei de terceirização, ora em vigor, de
acordo com os objetivos e finalidade deste Estatuto.
iV-Celebrar convênio, contratos, termos de parcerias e toda espécie válida e legal de

ajuste, com a administração pública ou privada ou ainda do terceiro setor, de acordo a
Lei 8.666/93, com o Novo Marco Reguíatório, regulamentado pelas Leis n° 13.019/2014
e 13.204/2015, essas Leis regulam as relações de parceria entre Estado e Sociedade
Civil e vale para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios de acordo com os
objetivos e finalidades desta lei (inciso I do artigo 33. Lei 13.019/2014); da mesma forma
esta regulamentado pelo Código Civil Brasileiro (adequada conforme o Novo Código
Civil, Lei n° 10.406/2002);

V - Receber patrocínios e doações de pessoas físicas e jurídicas ou decorrentes de leis
específicas;

-Contratarsen/içosdeentidadeseòuprofissionaisespecializadosnasdiversasáreasdeatuação;

VI - Contratar e executar serviços de radiodifusão e de transmisão por televisão, inclusive de
programas educativos e culturais, bem como outros meiosde comunicação em circuitosabertos
ou fechados;

Vil - Participar de certames licitatórios. de qualquer modalidade;

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

IX - Firmar convênios e parcerias com universidades, faculdades nacionais e internacionais,
empresas privadas e públicas, possibilitando estágio nas mais diversas áreas e demais termos
aplicados à espécie;

X -Firmar parcerias com ONG]s Nacionais eInternacionais afim de promoV^,intercâmbio
de técnicos e ações conjuntas em projetos de acordo com 0'̂ lreitp'<e\normas
Internacionais;

XI - Firmar convênios na prestação deserviços ambientais, culturais, artísticos,Educacionais, sòbiais,
assistências, segurança publica e cidadania, tecnologia e afins, e projetp^junto a entidades de
assistência mundial ONU, CruzVermelha. UNESCO e demais órgãos

A-
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XII - Firmar convêniose parcerias, contratosem geral, comtodos os Ministérios e Secretariais
Estaduais e Municipais, Prefeituras, e Poder Legislativos Federais, Estaduais e Municipais em
todo território Nacional;

XIII- Criar Superintendências. Estaduais e Inspetoras Municipais, nos projetos desenvolvidos pelo
Instituto, parcerias publicas e privadas, junto aos órgãos competentes dos estados e Municípios e
órgão Federal;

XIV - Firmar convênios com Patronatos, associações e sindicatos em geral, Prefeituras, Estado e
União;

XV- Criar, administrar e manter parques e reservas ecológicas, centros educacionais, especiais, de
música, arte, assistenciais, e demais permitidos por lei, colaborar com instituições públicas e
privadas, estimular e executar implantação de pousadas e hotéis ambientais, no apoio a
divulgação do turismo ecológico, aiém de elaborar e executar programas de educação
ambientais, culturais, artísticos e assistências e afins, nosmesmos;

XVI - Administrar e executar, por expressa concessão do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, o Registro Genealógicas de animais observadas às normas estabelecidas pelos
órgãos competentes;

XXVIII - Defesa do direito à moradia, nos termos do art. 6" daConstituição da República em
consonância com a lei 10.257/2001 - Estatuto das Cidades e da nova ordem urbanística
brasileira;

XIX - Reunir, organizar e apoiar famílias no desenvolvimento e execução dos projetos habitacionais
e de regularização fundiária em áreas urbanas e rurais, aJém deatuar como substituta temporária
das famílias que serão beneficiadas;

\

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

XX- Prestar serviços de consultoria, assessoria, controladoría, auditoria e apoio ao\
Instituto Maranhense de Integração Social - IMIS, em seus projetos educacionais e
práticas administrativas, em:

a) Desenvolvimento institucional:
b) Avaliação institucional;
e] Pesquisa e produção de material didãtico-pedagógico;
d) Diretrizescurriculares;
e) Gestão económico-financeira;
f) Tecnologia einformação;
g) Suprimentos; --'r ofqy

'ví
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j) Assuntos pedagógicos, administrativos, financeiros, legais e jurídico-educacionais, em Geral outras
questões pertinentes.

Darânrafn ftoniinHrk . O Inefittifn .lAriimânisa — I.IPP nnrlará rnntar nara 9 nraetarãn HaQ

atívidadesaquese propõe, comasseguintesfontesderecursos:

I- Renda de serviços e convênios firmados;

II - Cüruribuiçõés e uüãçues de pessoas usicãsoujuiídicâs, târiio parasuas ãtividãdes, corno para sua
manutenção;

III - Outros recursos, sob quaisquer provenientes de entidades públicas e privadas, nacionais ou
internacionais;

IV-Arrecadação, administração e desembolso de fundosatravés de entidades e órgãos

qualificados ou indivíduos para a conservação do ambiente natural, incluindo a fauna, a flora, a
paisagem, a água, o solo e outros recursos naturais, além da preservação do meio ambiente rural e
urbano, defesadopatrimóniohÍstóricoecultural,comofitodeatingirodesenvolvimenlosustentável:

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

XKl- Prestação deserviços, podendo paratal, contratar empresasou profissionais, firmar parcerias públicas ou
privadas, fins de desenvolver quaisquer projetos, em seus mais amplos aspectos, quetenham o fito de
atingiras finalidades descritas neste Estatuto paraa execução de suas obrigações.

Art.6^ - O Instituto Jerumênia -IJER, a fim de cumprir suas finalidades s
organizará em tantas Unidades de prestação de serviços quantas se fizere
necessárias (coordenação, diretorias, departamentos, setores e núcleos), as quai
se regerão pelo Regimento Interno aludido no Artigo 5®.

Parágrafo Primeiro - As Unidades Distritais em áreas geográficas' sèl^o criadas
com um numero mínimo de 20 (vinte) associados pertencentes a*'um op^ncip^Bairro,
Vila, Povoado e outra designação dada Institucionalidade/^cujas atividgdés e
vinculação estarão diretamente subordinadas a Associação d^rerâ^ser co^posta^g^
(dois) Coordenadores Distritais e o pessoal administrativo conforme a^èçossidade?,/^i

\
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Parágrafo Segundo - Para a consecução dos seus objetivos e finalidades, o Instituto
derumenia - IJER, pede exercer todas as atividades cjue julgar convensente, diretamente
ou acordos de cooperação, contratos, convênios, mediante a execução direta de
projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos
físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços Intermediários, bem
como o termo de parceria com ONG's, empresas, pessoa jurídica de direito público ou
privado, entre outras, dentre as quais, previsto na Lei 9.790/99, Parágrafo único do art.
3^

Parágrafo Terceiro - Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o

instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a quaisquer outras entidades
que queiram celebrar qualquer tipo de convênio com o Instituto Jerumênia - IJER, assim
destinando à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução
das atividades de interesse da entidade previsto na Lei 9.790/99 do art. 32.

Parágrafo Quarto - Para cumprir seu propósito da Entidade atuará por meio da execução
direta de projetos e programas e planos de ações no campo da formação em políticas
públicas, e prestação de serviços intermediáriosdeapoioaoutrasorganizaçõessemfins

lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins, conforme parágrafo
único do art. 3° da Lei 9.790/99.

CAPITULO II

DOS SÓCIOS, SEUS DIREITOS E DEVERES

Art. 7° - O Instituto Jerumênia-IJER, é constituído por um nijmero ilimitado qe
sócios distribuídos nasseguintes categorias:

I - Fundadores: Todos os cidadãos que tomaram parte da reunião de fundação da
entidade e assinarem o iivro de freqüência, pelo o qual os nomes serão registrados na
ata de fundação.

II -Beneméritos: os sócios fundadores prestaram relevantes serviços^l^l^uição;

III - Honorários; os que por suas ações e atitudes se tornem merecsdc^"^'
respeito e das homenagens da comunidade;

IV - Contribuintes: aqueles que se escreveram/no quadro social,~<çujos nome

r >• 1
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sejam aprovados pela diretoria e se disponham a cumprir o estatuto e seus
regulamentos.

§ 1° - Os sócios honorários não gozam do direito de votar e serem votados.

§ 2®.' Os sócic)^;GohírJ,^uÍntès não recebem restituição das contribuições que tivetSfl*;
prestado ao patrimônio do Instituto em qualquer hipótese.

Art. 8° - Os Direitos e atribuições dos sócios quites com as suas obrigações
sociais:

I - Votar e ser votado para cargos eletivos;

II- Tomar parte nas Assembléias Gerais;

III - Requerer convocação da Assembléia Geral com no mínimo de 20% de sócrós
em pleno gozo de seus direitos sociais e estatutários;

IV - Freqüentar as dependências da Instituição e participar de qualquer atividade
por ela promovida;

V - Concorrer a qualquer cargo eletivo da instituição, desde que tenha carência de
02 (dois) anos. sem anistia;

Vi - Usufruir dos programas e benefícios da instituição;

VII - Direito de requerer a qualquer momento sua exoneração;

\) Arf QOArt.9® - Deveres dos sócios

I - Observar o Estatuto, Regimento, Deliberações, Regulamentos e Resoluções dos
órgãos da instituição;

li - Respeitar e acatar aos órgãos da administração ,socíaJ^^e\ seus
representantes autorizados;

- Coooerar oara o desenvolvimento e maior orestiaio dàsentíeade:
- • • ' V -í-' •

V
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IV - Exercer qualquer cargo para o qual foi eleito ou nomeado, salvo por motivo
jüàtifíòàdò)

V - Zelar pela conservação dos bens da instituição.

Vi - Comparecer as reuniões para que for convocado e acatar as decisões da
maioria;

Art. 10- Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente pelos encargos da
instituição.

DA ADMISSÃO

Artil - A admissão de sócio será decidida pela Diretoria, por proposta com assinatura
de 01 (um) sócio em dias com sua obrigação social e efetivada após o compromisso de
cumprimento pelo postulante dos encargos estatutários, que tenha participado mais de
02 (duas) reuniões consecutivas.

DAS PENALIDADES

Art. 12 Os sócios que não cumprirem as determinações do presente estatuto
estarão sujeitas as seguintes perralidades:

I - Advertência

II- Suspensão
III- Exclusão

Parágrafo Úniço: Os sócios que tentarem desrespeitar este Estatuto serão punidos
conforme o Regimento Interno, estando sujeito às penalidades 'de advertência ou
suspensão.

Art. 13 - As penas de advertência e suspensão serão impostas pela diretoria salvo'
38 cometidas pelos membros Diretores ou Conselheiros que serão da atribuição da
Assembléia Geral.

Art. 14 - Para pena de suspensão de sócio, imposta pela Dlretoria^caDetâ, ecurso
voluntário e sem efeito suspensivo à Assembléia Geral. /

Art. 15 - Considera-se falta grave, passível de eliminação^l^^proír-gcar qü
grave prejuízo moral ou material para a instituição.



SNSTSTUTO JERU5VSENSA - !JER ^

Avenida Rodoviária s/n centro

Alto Alegre do Maranhão - MA
CNPJ: 23.667.777/0001-00

Parágrafo Únícoi A exclusão dos assoclsdcs só e admissível havendo justa causa,
assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso à
Diretoria.

Art. 16 - A qualquer tempo poderá o associado solicitar seu desilgamento da
instituição, com ofício dirigido à Diretoria.

CAPITULO 111

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 17-0 Instituto Jerumênia- ÍJER será administrada, por:

I - Assembléia

II - Diretoria

III - Conselho Fiscal

IV - Comissões
\/ . ) IrtiUnidades Distritais

DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 18 - A Assembléia Geral, órgão máximo de deliberação e fiscalização, se
constituirá dos sócios em pieno gozo e seus direitos estatutários.

Art. 19 - Compete da Assembléia Gerai:

I - Eleger a diretoria e o Conselho Fiscal;

II - Decidir sobre, conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar be
oatrimoniais;

iil - Aprovar o Regimento interno;
\.

iV - Aprovar as contas do Conselho Fiscal;

V - Decidir sobre a dissolução e extinçãcdo instituto;

VI - Resolver os casos omissos neste Estatuto.
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Ârt. 20 - Compete Privativamente à Assembléia Gerai:

I - Destituir os administradores;

II - Alterar o estatuto inclusive no tocante à administração.

Parágrafo Único:' Para as deliberações, as quais se referem os incisos I e II deste
artigo, é exigida a deliberação da Assembléia Geral especialmente convocada para
nesse fim, cujo quorum será o de 2/3 (dois terço).

Art. 21 - A Assembléia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano para:

I - Aprovar proposta de programação anual da Instituição, submetida pela diretoria;

!i - Apieóiâf O feiàíuriu ânuâl Ciâ Dlrétúriâ;

III - Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal.

Art.22- A Assembléia Gerai realizar-se-á extraordinariamente quando convocada:

í- Pela Diretoria

II - Pelo Conselho Fiscal

Mi - Por requerimento de 1/5(um quinto) dos sócios quites com suas obrigações
sociais.

Art. 23 - A convocação da Assembléia Geral feita por meio de edital afixado na sede
da instituição e publicado na imprensa.local, por meio de circulares ou outros meios
convenientes, com antecedência mínima de 10 (Dez) dias.

Parágrafo Único - Qualquer Assembléia se instalará em primeira convocação com a
maioria dos sócios, è em segunda convocação com qualquer número.

DA DIRETORIA

Art. 24 - A diretoria é órgão de representação da entidade eleitp^no ^èmo tempo
que o Conselho Fiscal, e será constituída por um Presidente, um Vic^>í?re^ente,

Primeiro e Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureii;^'è>Dirétofes
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Departamentos.

§ - O mandato da Diretoria será de 04 (quatro) anos, permitida reeleição.

§ 2° - Os Diretores de Departamento e ou outro órgão, são de livre escolha do
Presidente do íJER, havendo eleição para escolha do mesmo.

Art. 25 - Compete á Diretoria:

I - Elaborar e executar programa anual de atividades;

il - Elaborar e apresentar a Assembléia Geral, o relatório anual;

III - Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em
atividades de interesse comum;

IV - Propor a reforma do estatuto, apresentando sugestões e justificativas;

V - Apresentar em Assembléia Geral no início de cada ano, relatório, balanço
financeiro e patrimonial, acompanhados dos respectivos pareceres do Conseiho
Fiscal;

VI - Cumprir e fazer cumprir o estatuto e regimento interno e as deliberações da
Assembléia Geral e decisões do Conselho Fiscal;

Vil- Convocar a A,ssembleia Geral. n

VIII - Nomear departamento quando necessário ao bom desempenho de objetivos
da entidade;

Art. 26 - A diretoria se reunirá, no mínimo, uma vez por mês ordinariamente
, extraordinariamente sempre que as circunstâncias o exigem.

. —Art..27_=-Compete ao.Presidente:

I- Representar o Instituto Jerumenia - IJER, ativa, passiva, em juízo ou fota^dele^ /
V y 'o^- "0\ i

II - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto.e o Regimento InternoK % c[- ,

^ III -Convocar epresidir as reuniões da diretoria hêm nomo aAsse
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iV- Realizar operações finaocêiraà em cjualcijuef estabelecimento de crédito em
conjunto com otesoureiro;

V - Constituir advogado para defesa do Instituto Jerumênia -IJER, quando
necessário:

VI - Assinar as atas das reuniões, balanços financeiros e todos os demais papéis
que dependam da assinatura bem como rubricar os livros da secretaria e tesouraria;

Vli - Assinar convênios e acordos em conformidade com a diretoria;

VIII - Contratar e demitir funcionários em conformidade com a Diretoria e/ou

Assembléia Geral;

IX - Indicar os estabelecimentos bancários nos quais devem ser efetivados os
depósitos de numerários disponíveis;

X - Aplicai- as penalidades de sua alçada prevista neste Estatuto.

Art. 28 - Compete ao Vice-Presidente;

I- Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;

II - Assumir o mandato em caso de vacância até seu término;

III - Prestar de modo geral sua colaboração ao Presidente.

Art. 29 - Compete do Primeiro Secretário:

I - Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia geral e redigir atas;

II - Publicar todas as notícias das atividades da entidade;

111- Assessorar o Presrdente ná eíaboração no Plano de Trabalho Anual;
• \

IV - Organizar expediente a ser submetido ao conhecimento da Assembíéià^Geral e
prestar os esciarecimenfos necessários;'' •

Art. 30 - Compete do Segundo Secretário: C'-iX
'r

..xmI- Substituir o Primeiro Secretário ern suas faltas ou impedimentosK
•x
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ií - Assumir o mandato em caso de vacância até seu término;

III - Prestar de modo geral sua colaboração ao Primeiro Secretário;

Art. 31 - Compete ao Primeiro Tesoureiro:-

I - Arrecadar e contabilizar as doações, subvenções, auxílios e donativos mantendo
sm dias 3 oscrituraçao;

II- Pagar as contas autorizadas pelo Presidente;

III - Apresentar relatórios de receitas e despesas sempre que forem solicitados;

IV - Conservar sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à
tesouraria;

V- Apresentar, semestralmente, o-balancete ao Conselho Fiscal;

VI- Manter todo o numerário em estabelecimento decredito;

VII - Assinsr sm conjunto com o Presidente todos os cheques emitidos pelo .
InstitutoJerumênia - IJER; íí
VIU - Acompanhar e supervisionar os trabalhos de contabilidade do Instituto
Jerumênia - IJER, contratando profissionais habilitados, e cuidando para que todas
as obrigações fiscais e trabalhistas sejam devidamente cumpridas em tempo hábil.

Art. 32 - Compele ao Segundo Tesoureiro:

I- Substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos;

M- Accumir q j-najnrlafn «Ho w-ar»ânp!o Sté SeU termlnO;

111 - Prestar de modo geral sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro.

DO CONSELHO FISCAL
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Art. 33 - O Instituto Jerumênia - IJER, terá um Conselho Fiscal será constituído
por 03 fiiembros efetivos, e seus respectivos suplentes, eleitos em Assembléia
Geral, juntamente com a Diretoria na forma deste Estatuto, limitando-se a sua
competência a fiscalizações da gestão financeira e de seu patrimônio.

§ 1° - Após a eleição dos membros titulares do Conselho Fiscal, estes escolherão
entre si, o seu Presidente, Secretário e Relator.

§ 2" - Em caso déVacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente atéo
seu término.

§ 3"* - Os membros do Conselho Fiscal não poderão acumular cargos da Diretoria.

§ 4® - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria.

Art. 34 - Compete do Conselho Fiscal:

^ . .. *-•- >. -• íi
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I - Exàmihãf òà lívfòà da ésòritufâçãü da entidade;

II - Examinar o balancete semestral apresentado pelo tesoureiro, opinando a
respeito;

III - Apresentar relatórios de receitas e despesas sempre que forem solicitados:

IV- Requisitar ao Primeiro Tesoureiro a qualquer tempo a documentação
comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela entidade;

V - Apresentar a Assembléia Geral a prestação de contas

VI - Opinar sobre a aquisição e alienação de bens;

Vil- Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da
Diretoria. „

Parágrafo Único - O Conselho se reunira ordinariamente a cada 06(seis) meses e
extraordinariamente quando necessário.

Art 35 - O Instituto Jerumênia- IJER, não distribuirá entre seus Diretores,
Conselheiros, Sócios, ínstitaidores, Benfeitores ou equivalentes, remuneração,
vantagens ou benefícios, diretamente ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo,
em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou
fundações, sem fins lucrativos, cujcs dirigentes poderão ser remunerados, desde que
atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mefcado na regíâô òòfrespòhdénte â sua área de atuação, dèvòndò seu
valor ser fixado peío.órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata.

§1**. Os dirigentes da EníiÜacíe que atuerri efetivamente na sua gestão executiva
e aqueles que ã ela prestam sérviços éspecificos poderão ser remunerados, respeitados''
como limites máximos os valores .praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação.

§2^ Aremuneração, dos dirigentes estatutários deverá obed^ér^^^^^seguintes
condições: ... ./

I - Dirigentes não estatutários ccrn vínculo empregatíciol ^itaçfp' legatôe
valor; ^ ^ <i

V: o.
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ti - Dirigônteê éstatutários: desde que a remuneração não seja superior a 70%
(setenta por cento) dc limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder
Executivo Federal..

III7 Nenhurn dirigente, remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3^ (terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, diretores, conselheiros, benfeitores òu equivalentes
da instituição de que trata o caput deste artigo; e

IV - O total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao
limite individual estábeiecído neste parágrafo.

V- É admitida a remuneração da pessoa do dirigente estatutário ou diretor que,
cumulativamente,, lenha vínçuío estatutário, e ernpregatício, exceto se houver
incompatibilidade de jornadas.de trr^alho.

Art. 36 - O Instituto Jeruménia- IJER^ não distribui lucros, resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelás dè seu patrimônio sob nenhuma forma ou
pretexto.

Art. 37 - O instituto Jeruménia - !JER, aplica integralmente suas rendas, recursos e
eventual resultado operacional na manutenção e. desenviiviento dos objetivos,
institucionais noterritório nacional.

Art. 38 - O Instituto Jeruménia - IJER, aplicar as subvenções e doações
recebidas nas finalidades a que^stejam vinculadas.

Parágrafo Único - O Instituto Jerurpéoia - IJER, presta serviço gratuitos, onde
aplica anualment'3," .pêlo rrienos -. 20% (vinte por cento) da receita bruta
piOweiiioriLw •vC'c>ik«s o^^corrOí it<s dc apilcaç^eG
financeiras, de locação e berjs, de vendas de bens não integrantes do ativo
imobilizado e de doações particular, cujo montante nunca será inferior à isenção
de contribuições sociais usufruídas, permanentes e sem qualquer discriminação
de clientela.

GAPiTÜLOSV

DAS ELEIÇÕES
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Art. 39 - As eleições serão convocadas através de editai a ser fixado 10(dez) dias

antes do término do mandato.

Art. 40 - A eleição para a Diretoria e do Conselho Fiscal dar-se-á por votação direta
e secreta para um mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reeleito, por um-
mandato consecutivo através de votação em Assembléia Geral, podendo ser
nomeado comissão eleitoral para organizar o processo eleitoral.

Art. 41 - As chapas que concorrerão às eleições serão compostas de todos os
cargos previstos no. presente estatuto e se registrarão até 72 (setenta e .duas) horas
da data das eleições, na secretaria do Instituto Jeruménia-IJER.

§ - Em 24 (vinte e quatro) horas da data da eleição, deverá ser tornado público, a
composição de todas as chapas, sob pena de nulídade do pleito.

§ 2" - Caso seja registrado apenas urna chapa (chapa única), as eleições serão
realizadas por aclamação dos sócios presentes.

Art. 42 - Considerar-se eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos dos
sócios presentes às eleições.

Art, 43 - Para exercer direito de voto é necessário que o associado esteja quite com
as obrigações sociais e esteja inscriio como sócio 02 (dois) anos antes da
convocação da eleição.

Parágrafo Único; Logo após a proclarnação do resultado da nova Diretoria e novo
Conselho Fiscal, os membros eleitos serão empossados em seguida oi
posteriormente em data a.ser marcada.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

Art. 44 - 0 Patrimônio e a receita do Instituto Jeriimêníax: constitüi^ser^ão
dos bens e direitos que lhe couberem, pelos que vier a adquirir no exercício de
suas atividades, pelas contribuições dos seus sócios, pelas subVehções e doações

.r'
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oficiais e particulares, moveia; veículos, semoventes, ações e apólices da dividas
pública.

Parágrafo Único - O Instituto Jerumênía - IJER, poderá receber contribuições,
doações legados e. subvenções de pessoas físicas, ou jurídica, nacionais ou
internacionais, destinados à formação e ampliação de seu patrimônio ou à realização
de trabalhos específicos.

Art. 45 - Em caso de dissolução e extinção do Instituto Jerumênía - IJER, os
bens remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, com
personalidade jurídica, que esteja registrada co Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS ou a entidade pública.

CAPÍTULO VI

DO EXERCÍCIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

Art. 46 - O exercício financeiro do Instituto Jerumênía - IJER, coincidirá com o ano
civil.

Art. 47 - A prestação anual de contas será submetida à Assembléia Geral até o dia
31 (trinta e um) de inaio de cada ano, com base nos demonstrativos contábeis
encerrados em 31 (trinta e um) de dezembro do anoanterior.

Parágrafo Único. A prestação anual de contas da O Instituto Jerumênía - IJER,
conterá, entre outros, os seguintes olemeníos:

- Relatório circunstanciado de atividades;

II- Balanço Patrimonial;

III- Demonstração de Resultados do Exercício;

IV- Parecer do Conselho Fiscal.

o

' -b

h^
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Art. 48 - O Instituto Jerumênía -ÍJÊR . manterá escrituração de suas receitas e
despesas, com as formalidades capazes de assegurar a sua exatidão.

C A P ÍT U L O VI!

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 49 - O instituto Jerumênia - IJER, será dissolvida por 2/3 dos sócios quites e
em pieno gozo dê seus direitos legais e estatutários em Assembléia Geral,
especialmente convocada para este fim, quando se tornar impossível a
continuação de suas atividades.

Art, 50 - O presente estatuto poderá ser reformado a qualquer tempo, por decisão
de 2/3 (dois terços) dos sócios em Assembléia Geral especialmente convocada

para este fim, não podendo deliberar em convocação, sem a maioria absoluta
dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes, e
entrará em vigor na data do seu registro nos órgãos componentes.
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Art. 51 - Os casos serão resolvidos pela diretoria e referendados pela
Assembléia Geral.

Alto Alegre do Maranhão, 17 de Julho de 2019.
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