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ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

PROJETO DE LEI N° 013, de 09 de junho de 2021.

NILO FARINHA, vereador abaixo assinado, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, apresenta à preposição para apreciação da Colenda Câmara de
Vereadores:

"Declara Utilidade Pública a

Associação Independente dos

Cabos e Soldados e demais Praças

do T e y BPM".

Art. 1® Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE
DOS CABOS E SOLDADOS E DEMAIS PRAÇAS DO T E 3° BPM", inscrita no
CNPJN® 01.795.617/0001-03, com sede na Avenida B-01, Setor Aeroporto - Guaraí/TO.

Art. 2® A entidade referida no art. 1° deverá apresentar ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, até 30 (trinta) de abril de cada ano, relatório circunstanciado dos
serviços prestados à coletividade no ano precedente.

Parágrafo único. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data de seu recebimento, cópia do relatório circunstanciado.

Art. 3® Será obj eto de Lei revogando os efeitos da declaração de Utilidade Pública
concedida à entidade, quando:

I - deixar de cumprir a exigência do art. 2® desta Lei;

II - substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar serviços nestes
compreendidos ou quando solicitados pela municipalidade, salvo este último por justo
motivo;

III - alterar sua denominação e, dentro de 30 (trinta) dias contados da averbação
no Registro Público, deixar de enviar a mesma à Câmara Municipal para tomar-se objeto
de nova lei;

IV - eleger nova diretoria após esta declaração de utilidade pública e deixar de
comprovar a idoneidade moral de seus novos diretores.

Art. 4® Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
rv )
^  ̂ Guarai, 09 de j unho de 2021.

Nilo Farinha

Vereador
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ESTADO DoTtOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto que visa declarar de utilidade pública a Associação
Independente dos Cabos e Soldados e demais Praças do 7° e 3° BPM", associação
privada, sem finalidade econômica e com caráter exclusivamente beneficente, assistência!
e cultural.

Entre as principais ações da referida associação estão o resgate dos dependentes
químicos e outras substâncias entorpecentes e a parceria com SRG nas exposições
agropecuárias, na arrecadação, montagens e distribuição de cestas básicas em todos os
bairros do município.

Ante o exposto, sendo a Associação Independente dos Cabos e Soldados e
demais Praças do 7° e 3° BPM" de amplo interesse social e assistencial, e, cumpridos
os demais requisitos legais, nos moldes da documentação anexa, este signatário conta
com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste projeto.

Guaraí, 09 de j unho de 2021.

Nilo lyrinha
Vereador
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2° Tabelionato de Notas
Cartório de Registro Civi! de Pessoas Jurídicas, Títulos,

Documentos, Protestos e Tabelionato 2° de Notas.

Comarca de Guaraí - TO
CNPJ: 04.425.520/0001-05 / CNS: 128546

Paulo José Coelho Silva

Tabelião

Marlene O. Coelho Silva

Escrevente Substituta

esTftOO OoTOCANrtNS

CERTIDÃO

o

Eu, o(a) ESCREVENTE do Cartório de Registro

Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos

e Tabelionato de Protestos da Comarca de

Guaraí-TO.

Certifico por dever de ofício, que constam averbados nesta Serventia em

PESSOAS JURÍDICAS, no livro A-35, Av-018, fls 175/178, sob o protocolo n® 8078, e

registro n° 176, a Ata da Assembléia Geral Ordinária da Associação Independente

dos Cabos e Soldados e Demais Praças do 7° e 3° BPM, que trata da eleição e posse

da nova diretoria e conselho fiscal, mandato 2020/2021, realizada em 31/12/2019. Escrito

o que se tinha a tornar público a teor e para os fins do § 1° do art. 16, da Lei Federal n°

6.015 de 31/12/1973, lavrei o presente Termo, que assino, em público e fiel testemunho

da verdade. Dou fé.

Guaraí/TO, 10 de fevereiro de 2020.

O

o

CL.

ANA CARULINI BARBOSA E SILVA

ESCREVENTE
SELO: 12S546AAA209508-YNH. Consulte autenticidade em www.^.jusJ>r.

Emolumentos: R$ 20,51 Fund. Elet: R$ 2,03
Outros: RS 0,00 Correios: RS 0,00

Pagina(s) Extra{s): RS 0.00 ISS: RS 0,62
Total: RS 42,76

T.F.J:R$8.53 FundvB; RS 11,07

Rua 9 n" 1307 - Centro - Guaraí - TO. CEP 77700.000 - Tel.; (63) 3464-2160 (63) 3464-1839
e-mall:guaraitabelionatodenotas@gmaii.com
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ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DE CABOS E SOLDADOS

RECIBO DE VEMDA

REALIZADA EM: 07/02/2013 CONTROLE:20130207100909

01.795. 617/0001--03C

TO

'S

VENDEDOR (A) : JAMER^N

CLIENTE: VALDEZ SOUSA FERREIRA

IMPRESSÃO 07/02/2013 10:09:29 TOTAL: R$

PG. DINHEIRO: R$

297,72

297,72

PARCELAS: 1

O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ - SALMO 23:1
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS CABOS E SOLDADOS E
DEMAIS PRAÇAS 00 1'^ E 3^ BPM, PARA ELEIÇÃO E POSSE DE NOVA DiRETORlA, BIÊNIO 2020/2021
AOS 31 DIAS DO MÊS DÉ DEZEMBRO DE 2019, REUNIRAM-SE EM ASSEMBLÉIA GERAL ÜRDir4ÁRlA POR FORÇA DE
CONVOCAÇÃO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE-O ESTATUTO SOCIAL, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE
DOS CABOS E SOLDADOS E DEMAIS PRAÇAS DO 7e t 3^-' BPM, SITUADA NA AVENIDA BI, N° 3308, SETOR
AEROPORTO, OS SEGUINTES SÓCIOS: KLEYSON BARBOSA DE SOUSA, PORTADOR 00 CFF 853.838.921-34 E MF

978519, RESIDENTE NA MONS. ÜNCON N' 517 CENTRO DE COLMEiA, ROZILAN PEREIRA LOPES, PORTADOR DO
CPF 533.404.691 72 E MF 648118 RESIDENTE NA AVENIDA ANTENOR BARREIRA 741, GOiANORTE,

AÜAILTON PF.RElRA ARRUDA, CPF 600.332.401-59 E Mf ?25S5Ü, R£S!DEN£ NA RUA 35 N? 2771 SETOR
UNIVERSITÁRIO GUARAi, FLÁVIO JOSÉ COST.A, CPF 011.729.491-82 MF 89S71, RESIDENTE NA AVENIDA NORTE

Níí 240 CENTRO DE COLMÉIA, RENATO FERREiHA DE LIMA, CPF 93Õ.859.391-49 E MF 1049259, RESIDENTE NA
AVENIDA BRASIL N5 1944 CENTRO DE COLMEIA, RAIMUNDO DO CARMO SANTOS, CPF N? 586.070.721-53 £ MF
823366, RESIDENTE NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL S/N SETOR NOVA QUERENÇIA, EDiVAN CARDOSO CA SILVA
CPF 886.043.571-49 E MF 1002594 RESIDENTE NA AVENIDA C.4STEL0 BRANCO N!^ 2748 SETOR CANTAS EM
GUARAi, CASSIANO LIMA DA SILVA CPF 598.685.SC1-1G E M.^ 1095265 RESIDENTE N.A RUA CONCORDITa S/N
CENTRO DE ITAPORÃ - TO. RAMÃO ADOLFO SOLEY LOPES CPF 763,179.781-15 E MF 175850 RESIDENTE NA
AVENIDA BRASIL N^ 1839 CENTRO DE COLMÉIA, JOÃO DO CARMO OLIVEIRA CPF 762.947.141 68 E MF 35000
RESIDENTE NA RUA DOM PEDRO N^ 3450 SETOR AEROPORTO NESTA URBE, LEONARDO LEMOS MACEDO, CP^'
N9 000.684.601-71 E MF 33897 RESIDENTE NA .AVENIDA MURILO BRAGA 1230 CENTRO DE GUARAI, AEl.TCN
MENDONÇA DE ARAÚJO CPF 804.196.581-49 E MF 903714 RESIDENTE RUA 06 N2 1151 5A1P.R0 EMERENÇiO,
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ■ PA MARCOS PEDRO DE SOUSA, CPF 057.939.685.801-10 E MF 149461 RESIDENTE
NA RUA CASTRO ALVES S/N CENl RO D£ PEQUIZEIRO, FRANKLEY SILVA DA PAZ CPF 596.552.671-72 E MF 714693
RESIDENTE NA AVENIDA PARAÍSO 829 SETOR SÃO LUIZ GUARAÍ. EDiVAN MENDES DO NASCIMENTO, CPF r.-
001.334.831-22 MF 39436, RESIDENTE MA RUA FLORENTINO N^ 864 CENTRO GüRA!-TO, VALDIMAR RUFINO uE
SOUSA, CPF 835.585.131-87 MF 947133 RESIDENTE NA RUA SOBRAL N3 1017 SETOR PLANALTO GüARAl- fO,
AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ, CPF 600.334.521-72 MF 725915 RF.SiDENTE NA AVENIDA SaHIA MS 67d v,ENTP.O
COLMEiA-TO, FR.ANCO RODRIGUES PIRES CPF 925.549.751-15 E MF 1039482 RESIDENTE NA P.UA M.ACriACO
DE .ASSIS N2 1665 JD BRASÍLIA GUARA! - TO, JUSCElINO OLIVEIRA MENDES CPF N' 585.464.561-00 E MF 53-/919
RESIDENTE NA RUA FLORlAWO PEIXOTO N« 58 CENTRO OE iTAPOR-Â - TC. JOSAFÁ SOUSA CAMPCS^CP!- lO
011.043.551-67 £ MF 8001110 RESIDENTE NA AVENIDA B6 3807 SETOR AERPORTO GUARAÍ-10, VvcNi^-t UMA
SANTOS CPF N° 917.053.741-34 E MF 1032259 RESIDENTE NA AVENIDA MAR.ANHÃO ̂  894 SETOR SÃO I l;iZ F.M
GUARAi - TO, LUZiMAR DINIZ MIRANDA CPF N" S31.474.311-&8 E MF 941144 RESIDENTE NA RUA MARIA MEiO
S,/N SETOR CENTENÁRIO TABOCÃO ~ TO, AiCIR RODRIGUES CAVALCANTE, CPF N? 546.944.1SÍ-49 MF 650730
RESIDENTE NA AVENIDA TOCANTINS N' 1951 CENtRO DE PRESíDENTE KENNeDí - lU, PtORO PEREIRA UG
NASCIMENTO, CPF N? 240.778.103-10 t MF 307728 RESIDENTE NA AVENIDA 86 3855 SETOR AEROPORTO-
GUARA! - TO, RONIVAIDO ROCHA NUNES CPF 845.196.901-10 E MF 956SS52 RESIDENTE NA RUA D.aS
CARMELiAS N5 70, SETOR CENTENÁRIO EM TABOCÃO. PEOííO FERREIRA DE VASCONCELOS, CPF 560.612.34.1-04
E MF 6227901, RESIDENTE NA RUA CONCÓRDIA N" 2290, GUARAí TO, GILMAR RiBEIRO AR.AÚJO, CPF
585.463.401-53 E MF 697890 RESIDENTE NA RUA BAHIA Í04S ST AERPORTO 2= ETAPA GU.ARAí TO, BRASSL
BEZERRA SOARES, CPF 589.467.lSl-53 E MF 4974531, AVENIDA Bo N^ 3819,. SETOR AEROPORTO GUARA! -
TO, DiOGO RIBEIRO SOUSA, CPF 034.537.861-33 E MF 11210163 RESIDENTE NA RUA ONZE, N' 267?,
GUARAi TO. INICIADA A .ASSEMBLÉIA, FOI APRESEMLADA A. PAUTA ADICIONAL A CONSTANTE NO EDITAL, Q-J.ÁL
A ASSEMBLÉIA RESOLVE QUE APÓS A ELEIÇÃO.. A DIRETORIA ELEITA ESTAKlA AUTORIZADA, A Ceí.í BR/VR
PARCERIA, CONVÊNIO, CONTRATOS, COM QUALQUER OUTRA ASSOCIAÇÃO Ch POL;CiA!S t jOMi.-.LiRu.-.
MíüTARtS ATIVOS OU !N.ATí'70S, iNCLüSiVT. COM TRANFERENGAS CE SOCíOs, DESDE QUi:.

/  .. :
'j

X-AUi
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GARANTIDOS 05 DIREiTOS JÁ EXISTENTES, BEM CCMO 05 IMÓVEIS DEVIDAMENTE SOB POSSE E DOMiNÍÜ uA
ASSíCASOL, BEM COMO FICA EXPRESSAMENTE PHOiBíDG O REGISTRO EM CARTÓRIO EM ESCRITURA cM CNP.'
DIFERENTE DO DA ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DE CABOS ESOLDADOS t DEMAIS PRAÇAS DO 7^ E 39 BPM CuM
SEDE EM GUARAÍ, SALVO DECISÃO EM ASSEMBLEÍA GERAL DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO E O.Üc
HAJA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS DA ENTIDADE DE ORIGEM DOS MILITARES, TUDO
DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO SEM COMPROMETER O PATRIMÔNIO EXISTENTE NA ASilcASOL
COLOCADO EM DISCUSSÃO £ EM VOTAÇÃO, FOI APROVADO PELA MAIORIA SIMPLES. EM ATO CONTÍNUO, FOí
OFGRTÜNiZADO AOS PRESENTES PARA QUE APRESENTASSEM SUAS CHAP.AS PARA CONCORREREM A
EM PAUTA, D.ANDO UM PRAZO DE 5 MINUTOS PELA COMISSÃO ELEITORAL, FINDADO O PRAZO APRESESmTOu ~
SF A CHAPA PERSEVERANÇA COM CS SEGUINTES .MEMBROS.:

PRESIDENTE

VICE PREStOEN íE

r SECRETARIO

r StCREíÁKlG

i- TESOUREIRO

?/ TESOUREIRO

13 CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

RELAÇÕES PÚBLICAS

2 ' 5GT QPPM ADAILTON PEREIRA ARRUDA -

3' SGT QPPM RENATO FERREíKA DE LIMA

r SGT QPPM KLEYSON BARBOSA DE SOUSA.

33 SGT 6DVAM MENDES DO NASCIMENTO

SGT GILMAR RIBEIRO ARAÚJO

SD DiOGO RIBEIRO BARBOSA

TEN QAPM PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

2' SGT QPPM JAKES GOMES DE SOUSA

3* SGT LEONARDO LEMOS MACEDO

CONSELHO FISCAL

SUB TEN QAPM ALCiR RODRIGUES CAV.ALCANÍt - PRESIDENTE

2" SGT QPPM FRâNKlEY SILVA DA PAZ.

3' SGT QPPM LUZ!MAR DiNiZ MURANDA

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

l' SGT RR NEHiVAl. REIS DA SUVA

3' SGT 0,PPM RR BRASIL BEZERRA bOARES

5' SGT QPPM WCfviALDO ADUIAWO DOS SAiMÍOS MIÜuKA

ATO CONTINUO. A COMISSÃO ELEiTORAL OECEAROU AOS PRESENTES OUE FORA
TmaPA PArA NOVA COMPOR A DIRETORIA E CONSEEHO FISCAL, BIÊNIO 2020/2021. DA E Q»--
ri^NiTF DESTc CENÁRIO A ELEIÇÃO SERIA REALIZADA POR .ACLAMAÇÃO. PERGUNTADO AO PLEN. .Ri
r A^ oÈir: CCL O MÉTODO
CONCORDAVAM QUE A REFERIDA CHAPA ?ERSe..t..KN(,A FOpíl ,.LE..,.S?..Ra u



F.itd.: Av. B-0! • N'. 33GS - Setor Aeropoito--Guarai-TO - CEP-77700-G00

FISCAL, PARA BIÊNIO 2020/2021, QUEM NÃO CONCORDASSE QUE SE MAN INFESTASSE, E QUEM CONCORDASSE

QUE PERMANECESSE COMO ESTAVA. A MAiORiA PERMANECEU EM SÍLÊNOG. ELEGENDO ENTÃO A CHAPA

PERSEVERANÇA, FICANDO DEFINIDO DA SEGUINTE rORMÂ;

2" SGT QPPM ADAILTON PEREIRA ARRUDA -

3'' SGT QPPM RENATO FERREIRA DE LiMA

S' SGT QPPM KLEYSON BARBOSA DE SOUSA.

35 SGT ÉDVAM MENDES DO NASCIMENTO

SGT GILMAR RIBEIRO A.RAÜJO

SD DiOGO RIBEIRO BARBOSA

TEN QAPM PAULO RODRIGÜES DOS SANTO:

2' SGT QPPM JAKES GOMES DE SOUSA

3^ S61 LEONARDO LEMOS MACEDO

PRESIDENTE, CPF Ns 600.332.401-59.

VíCl • PRESIDENTE, CPF NS 936,859.391-49.

V SECRETÁRIO, CPF 863.838.921-34.

2' SECRETÁRIO, CPF N' 001.934.831-22.

1" fESüÜREIRO, CPF N2 585.463.401-53.

.r ifrSOÜREIRÜ, CPF NS 034.637.861-33.

.IV -CONSELHEiRO CPF N5 810.687.861-91

25 CONSELHEIRO CPF NS 383.444.001-20

RELAÇÕES PÜ8L. CPF 000-684.601-71

CONSELHO FISCAL

SÜB TEN QA.í^M ALCiR RODRIGUES CAVALCANTE - CPF N2 S4b.944.181- 49.

2" SGT QPPM FRANKLEY SILVA DA PAZ. - CPF M5 596.552.671-72.

3° SGl QPPM LUZIMAR DINiZ MIRANDA. CPf N" 831.474.111-68.

SUPLENTES DO CON-SELHO FiSCAl

SG i RR NÊRiVAL REIS DA SlLVA, CPF 343.282.383-53.

3' SGT QPPM RH BRASIL BEZERRA SOARES. PF H- 385.467.181-53.

3-- SGT QPPM RONALlDO ADRIANO DOS SANTOS MOuRA. CPF / I.S 774.403-1.5.

logo APOS E neste mesmo ato foram EFyiPOSSADüS A NOVA DIRETORIA c CONSELHO FISCAL DA
ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS CABOS.E SOLDADOS Ê DEM.A1SÍM.ÇAS DO 7f-E 39 BPM. NÃO TENDO NADA A
«;PR TRATADO DEU SE POR ENCERRADa/pRESENTE ftEÚNlÁO QUc SEGUtAÇSINADA POR MIM ST QPPM JOÃO
DO CARMO ' - E PO'' PRESENTES,
Ü.STA EM ANEXíSr
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CAPÍTULO I

ORGANIZAÇÃO, SEDE, OBJETIVOS, DURAÇÃO E FORO.

Art. 1® A Associação Independente dos Cabos e Soldados e demais praças do 7® e 3®
BPM - ASSICASOL, fundada em 03 de abril de 1997, na cidade de Guaraí-TO, rege-se
pelos valores e princípios do assodativismo, pelas disposições legais, pelas diretrizes
da autogestão e por este estatuto.

§ 1® Fica constituída uma Associação Civil beneficente, sem fins lucrativos que se
regerão pelo presente Estatuto e demais Leis pertinentes.

§ 2® A sede da ASSICASOL, em caráter definitivo será na Avenida BI, n® 3308, setor
Aeroporto, Guaraí-To, CEP 77.700-000, com telefone de n® 063 3464-3211.

§ 3®A entidade será criada por tempo indeterminado, podendo ser dissolvida somente
por dedsão da maioria absoluta de seus associados em Assembléia Geral, para
deliberação a este fim, tendo Foro nesta cidade, sendo representada pelo seu
Presidente.

§ 4® A Associação tem personalidade jurídica distinta de seus sócios, que não
responderão subsidiariamente pelas obrigações constituídas em nome desta.

Art. 2® São fins da ASSICASOL:

I. Representar seus associados judicial e extrajudicialmente, nas causas advindas
do exercício da profissão e naquelas expressamente autorizadas;

II. Promover cursos, Confraternização, esportes e conferências; atividades lúdicas;
III. Promoção da defesa dos interesses coletivos e individuais de cada membro,

relativos ao exerdcio da profissão;
IV. Promoção dos direitos difusos e coletivos de interesses da entidade e dos

associados;
V. Oferecer aos associados, dentro das condições financeiras da entidade,

assistência jurídica nas causas que direta ou indiretamente tenham relação corri
exercício da profissão policial militar e em todos, sem exceções, processos
criminais em que o associado figure como réu; ou representação judicial;

VI. Oferecer aos associados, dentro das condições logísticas da entidade, todo e
qualquer tipo de auxilio para o bom desempenho de suas atividades
profissionais, vida famili^ e social;

VII. Promovér^a^iã^^^lLd^a^^dgHle^^ è Britfé éstès
e a soàiõffli^m^raí;

VIII. Objetiva, também, a defesa dos interesses que, embora aqui não expressos
sejam deliberados em Assembléia Geral.

§ 1® A Diretoria deverá na medida do possível contratar uma Assessoria jurídica com
es^ório na cidade de Pedro Afonso para atender os militares lotados naquele
Batalhao de policial militar.

§ 2® A assistência jurídica descrita no item V somente será concedida ao associado
apos permanência mínima de 04 (quatro) meses ininterruptos de associação ou



pagamento de taxa de urgência no valor equivalente a 06 (seis) mensalidades vigerrtes
à época do pagamento, em espécie, deduzindo-se^ desta taxa os valores das
mensalidades já quitadas quando o associado ainda não possuir o tempo mínimo de
associação.

CAPÍTULO II

DOS SÓCIOS

Art. 3® São sócios da ASSICASOL:

I  Os cabos, Alunos Cabos, Soldados, Alunos Soldados, Sargentos, Alunos
sargentos e Sub. Tenentes e Sócios Especiais, os quais voluntariamente,
aceitarem as normas estabelecidas neste Estatuto;

11. Aqueles que se lhe tenham unido por adesão ou transferência proveniente de
outras unidades; . ., . , ^ ,

lli. Os afastados, os reconciliados excluídos dos privilégios. Inativos em Geral.

Art. 4® Ficam criados 06 (seis) categorias de associados, a saber:

I. FUNDADORES: São aqueles que fazem parte da Entidade na data de criação
da Associação;

II. CONTRIBUINTES: Será os que incluírem nas fileiras da Corporação, na
condição de Cabo, Aluno Cabo, Soldado, Aluno Soldado e Sócio Especial;

III. HONORÁRIOS: São aquelas pessoas ou Entidades que a critério da Assembléia
Geral, sejam consideradas dignas deste título, tendo direito apenas de votar em
eleição ou assembléia.

IV. REMIDOS: São os Sócios Fundadores e Contribuintes que completarem 27
(vinte sete) anos ininterruptos nos quadros da Entidade, à contar da data de sua
inscrição como associado da mesma, e que esteja em dia com suas obrigações
sociais, ou que tenha prestado relevantes serviços à. ASSICASOL, em cargos
eletivos, por dez anos consecutivos ou intercalados e estejam quites com suas
obrigações junto a Entidade;

V. AFINS: Serão considerados nesta categoria, os familiares dos militares ou
outros sócios que devidamente comprovados através de graus de parentesco
constante na declaração de dependentes, conforme exposição a seguir:

a) O cônjuge não divorciado
b) O filho (a) ou enteado (a) menor ou deficiente;
c) Os Genitores

VI. SÓCIO ESPECIAL: São todos aqueles que não fazem parte do quadro de
praças da policia militar do Estado do Tocantins.

DA ADMISSÃO

Art. 5** A Admissão aos privilégios e direitos dos sócios com a ASSICASOL dar-se-á
por



1. Mediante a identificação na entidade, voluntária, e de acordo com o Art. 3®, Item
I, II e III.

§  Os sócios admitidos serão fornecidos, pela secretaria da ASSICASOL, um cartão
de sócio, que deverá ser conduzido por cada um e poderá em ocasiões que se julgar
necessário se exigir sua apresentação.

DOS DIREITOS

Art. 6"" São direitos dos sócios:

I. Participar das atividades da ASSICASOL; mutirões e outros para beneficio da
entidade, não o fazendo abre mão de outros, inclusive de sugerir ou criticar;

II. Receber sua assistência, desde que esteja em dia com suas obrigações;
III. Sugerir planos, apoiar e discutir propostas, inclusive nas sessões da Assembléia

Geral;
IV. Votar e ser votados, salvo os sócios especiais que só terão direito a votar,
V. Os Sócios Especiais e seus dependentes usufruem dos serviços e benefícios

definidos este estatuto, desde que contribuam financeira e mensalmente com a
ASSICASOL;

VI. Assistência Jurídica de acordo com o § 2° do Artigo 2®;
VII. Convocar com exposição de motivos assinada por no mínimo 1/3 (um terço)

Assembléia Geral Extraordinária.

Parágrafo único. O empréstimo de objetos da Entidade a qualquer associado, somente
para o bem de todos, salvo se o Presidente achar conveniente e em caráter particular
somente com cautela.

DOS DEVERES

Art. 7° São deveras dos sócios:

I. Regrar sua conduta pelos bons princípios da moral;
II. O pagamento da mensalidade é de caráter obrigatório para todos os sócios,

contribuintes e especiais da entidade, sendo estas descontadas, com prévia
autorização do titular em conta corrente ou folha de pagamento, ou cartão de
Crédito ou debito ou em espécie em percentual 2,5% (Dois e Meio Por Cento) do
vencimento básico do Soldado PMTO;

III. Participar das Assembléias Gerais ou Reuniões, mutirões para o bem da
entidade e acatar as decisões tomadas pela maioria;

IV. Conhecer perfeitamente o Estatuto da ASSICASOL;
V. Zelar pelo patrimônio da ASSJCASOL;
VI. Honrar e propagar o bom nome da ASSICASOL;
VI!. Não portar qualquer tipo de arma nas dependências da Entidade;
VIII. Desempenhar na íntegra e fielmente qualquer missão recebida assim como

qualquer cargo para o qual foi eleito e investido, deles prestando conta a quem
de direito;

IX. Indenizar qualquer prejuízo à ASSICASOL, desde que por negligência ou má fé,
devidamente comprovado;



X. Obedecer, honrar e respeitar a diretoria da ASSICASOL, enquanto esta
permanecer fiel a este Estatuto.

Parágrafo único. Os membros da diretoria que gozam de ajuda de custo que não
cumprir mensalmente com as obrigações atinentes ao cargo ocupado na diretoria,
perderá o direito a referida gratificação do mês, sem prejuízo de sua exclusão como
membro da diretoria, respeitando o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

DA DISCIPLINA

Art. 8® Ficam sujeitos à disciplina, sem prejuízo de ação na área civil ou penal, se for o
caso, todos aqueles que de algum modo:

I. Proceder de forma inconveniente, que venha escandalizar o bom nome da
ASSICASOL;

II. Infringir este ESTATUTO e outras deliberações oficiais da ASSICASOL e seus
órgãos ou departamentos;

III. Prejudicar os trabalhos da ASSICASOL;
IV. Qualquer que abandoná-la sem causa justificada, a sua função;
V. Apossar-se de dinheiro ou bens pertencentes à Entidade mediante provas

levantadas através de Sindicâncias ou Balanços;
VI. Usar os bens com má fé, ou seja, causando prejuízo ao patrimônio da

ASSICASOL;
VII. O associado que deixar de contribuir por 03 (três) meses consecutivos ou 05 (cinco)

meses intercalados, será notificado, pelo tesoureiro, a quitar o débito no prazo de 30
(trinta) dias, encerrando esse prazo sem que seja cumprida a obrigação o associado
será excluído, sem prejuízo da cobrança judiciai ou administrativa depois de
esgotadas todas a possibilidades amigáveis, ficando responsável os devedores quer
seja de mensalidades ou outros débitos, os quais serão acrescidos as despesas da
entidade, juros, taxas cartoriais e honorários advocatícios.

Art. 9° Aplica-se aos faltosos, as seguintes penalidades, segundo a gravidade da falta:

I. ADMOESTAÇÂO, que consiste em chamar à ordem o culpado vert)almente ou
Dor escrito, de modo reservado, exortando-o a corrigir-se. Será feito pelo
Presidente da ASSICASOL;

II. AFASTAMENTO, que consiste na perca dos privilégios o faltoso até que ele dê
provas de seu arrependimento, ou até que sua conduta mostre a necessidade
de lhe ser imposta pena mais severa. Será feita pela Diretoria;

III. EXCLUSÃO, que consiste em eliminar o faltoso dos privilégios da ASSICASOL,
quando o mesmo se mostrar incorrigível e contumaz. Será feita pela Diretoria e
homologada pela Assembléia Geral;

a) O excluído, quando der provas de sua regeneração e cessarem os efeitos
de seus atos, poderá requerer a sua reinclusão junto à Diretoria;

b) O excluído perde todos os direitos que gozava como sócio da
ASSICASOL;

c) For excluído das fileiras da polida militar do estado do Tocantins-, exçeto
se a exclusão for motivada por reivindicações buscando melhoria para a
dasse;



d) O associado que for excluído da entidade conforme o art. 8® e inciso Vil,
só poderá, novamente, fazer parte da mesma, após quitação do débito
que originou a exclusão.

Parágrafo único. Nenhuma sanção será aplicada sem que tenha sido assegurado ao
acusado, o direito de defender-se.

CAPÍTULO 111

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 10. A ASSICASOL será administrada pôr uma Diretoria composta de:

I. Presidente e Vice-Presidente;
II. Primeiro e Segundo Secretário;
III. Primeiro e Segundo Tesoureiro;
IV. Primeiro e Segundo Conselheiro;
V. Relações Públicas.

Art. 11. A Diretoria da ASSICASOL terá mandato de 02 (dois) anos e será eleita pelos
sócios em pleno gozo de seus direitos e deveres com a mesma.

§ 1® Será livre a reeleição total ou parcial da Diretoria.

§ 2° O voto será secreto.

§ 3° A eleição será realizada em reunião da Assembléia Geral Ordinária regularmente
convocada e instalada na forma deste Estatuto.

§ 4® Os membros da diretoria receberão mensalmente até o dia 10 de cada mês ajuda
de custo no valor de 45®^ (quarenta e dnco por cento) do salário mínimo vigente ao
Presidente, 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente ao Vice-Presidente
e 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente ao primeiro tesoureiro.

Art. 12. A diretoria da Assicasol deverá reunir-se ordinariamente trienalmente, sempre
no último dia do mês e extraordinariamente quando houver necessidade.

§ 1® Todas as reuniões da Diretoria serão realizadas na sede da ASSICASOL.

§ 2® As reuniões da Diretoria serão convocadas e presididas pelo Presidente da
ASSICASOL, ou se este se negar a fazê-lo, poderá ser convocado pôr 1/3 (um terço)
dos integrantes da mesma.

especial do Presidente, poderá se reunir sob a
direção do Vice - Pr^idente para tratar de assuntos exclusivos da área administrativa e
economic^- financeira da ASSICASOL, dando-se por válida e de pleno direito às
decisões tomadas. uneno as



Art. 14. Todo negócio ou assunto a ser tratado nas reuniões da Diretoria da
ASSICASOL obedecerá ao principio geralmente aceito para o trâmite: apresentação,
discussão e votação prevalecendo sempre a maioria simples.

§ r É vedada a execução de qualquer projeto rejeitado nos termos deste artigo.

§ 2® Todos os membros da Diretoria terão direito a voto em igualdade de condições.

§ 3® É justificável a ausência de membros da Diretoria em suas reuniões por motivo de
força maior.

M. 15. A Diretoria da ASSICASOL prestara informações, através de boletins
informativos trimestrais aos sócios ou sempre que necessário.

Art. 16. A Diretoria da ASSICASOL não se responsabiliza por débitos contraídos em
nome da mesma por qualquer membro, desta Diretoria, a não ser aqueles contraídos
com a sua chancela e prevista neste Estatuto.

Art. 17. Compete à Diretoria da ASSICASOL:

Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e todas as deliberações oficiais da
ASSICASOL;
Organizar o rol dos sócios da ASSICASOL e demais livros de inscrições e
registros;
Convocar sessões ordinárias, extraordinárias e a Assembléia Geral;
Zelar e administrar o patrimônio da ASSICASOL, realizando negócios e
atividades econômicos - financeiros, como compras e vendas, permuta, aluguel,
empréstimos, reformas, ampliações, melhoramentos e outros de, qualquer
natureza nos bens móveis e imóveis da ASSICASOL;

V. Escolher, nomear e demitir empregados da ASSICASOL, determinando seus
salários e atribuições;

VI. Fazer compras e efetuar pagamentos em nome da ASSICASOL;
Fazer fundo de 20% (vinte pôr cento) do rendimento mensal, para fins de
construir o CLUBE ASSICASOL;
Manter conta bancária em nome da ASSICASOL com o dinheiro e demais
valores que receber através da Tesouraria;
Destituir Diretoria de qualquer órgão ou Departamento da ASSICASOL que não
cumprir acatar ou respeitar este Estatuto e as deliberações oficiais da mesma.

Art. 18. Compete ao Presidente da ASSICASOL:

I. po"vocar e Presidir as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral, conduzindo os
trabalhos e exercendo o voto de desempate;

II. Rubricar os livros da ASSICASOL;
Superintender todas as atividades da ASSICASOL*

olSrtairfS ® ASSICASOL em qualquer órgão ou
Tesoureiro, as escrituras de compra e venda de imóveis

hipotecas, reabos, contratos e todos os documentos importantes da mesma-
VI. Empossar a nova Diretoria;

IV

VII

VIII

IX

III

IV



VII. Manter conta t)ancária juntamente com o Tesoureiro, em nome da ASSICASOL,
com poderes para efetuar depósitos e pagamentos, saques, emitir e endossar
cheques e recibos, requisitar talonários de cheques, solicitar saldos, verificar
extrato de contas, emitir documentos de créditos, contrair empréstimos oferecer
garantias e praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho
das atividades bancárias da mesma;

VIII. Elaborar planos de arrecadação de fundos e normalizar as campanhas da
ASSICASOL.

§ r O Presidente ou qualquer membro da Diretoria, designado pelo Presidente, em
viagem de interesse da ASSICASOL, terá direito ao custeamento de despesa.
§ 2® Na vacância do cargo de presidente e não havendo vice-presidente ou este se
negando a assumir o cargo, será convocado Assembléia Extraordinária para eleição de
nova diretoria para conclusão do mandato.

§ 3® A diretoria de que trata o parágrafo anterior será eleita em caráter provisório e o
término do mandato será aquele previsto para o fim do mandato da diretoria
substituída.

§ 4 Ocorrendo vacância dos demais cargos da diretoria, será indicado, pelo
presidente, 03 (Três) assodados para preenchimento de cada cargo, e entre estes a
Assembléia Geral, escolherá um para ocupar o cargo vago.

Art. 19. Compete ao Vice-Presidente;

I. Subsfituir na idenitude de seus direitos, privilégios e competêndas ao
Presidente da ASSICASOL em seus impedimentos;

II. Auxiliar o Presidente e uns aos outros, de forma voluntária onde achar
conveniente quer seja na cooperativa ou de outra forma

III. Comparecer no mínimo 03 vezes por mês na sede para melhor fazer seus
apontamentos sugerindo o que achar conveniente.

Art. 20. Compete ao Primeiro Secretário:

I. Dirigir todos os serviços da Secretaria;
Assinar a COTespondênda da Entidade Juntamente com o Presidente da mesma
Storia? ® extraordinárias da ̂ ASOré

IV. Manter o rol de sódos atuaiiyarjnff;

SetSa;° ^ ^ diretoria da ASSICASOL e da
VI. Arquivar e computar os relatórios;
VII. Emitir e enviar as correspondêndas.

Parágrafo único. Ao Segundo Secx"etário comoete sijh<%titi lír n
impedimentos e prestar-lhe ajuda quando solicitado. Pnmeiro em seus
Art. 21. Compete ao Primeiro Tesoureiro:

II.

III.
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I. Ter sob sua guarda, os livros, valores, documentos e dinheiro que lhe forem
confiados, devendo deles prestar contas;

II. Apresentar balancetes mensais e anuais;
III. Arrecadar as receitas regulares, contribuições, doações, ajudas e outras em

nome da ASSICASOL, escritura-las em livros próprios, dando-lhes o destino
indicados pelo Presidente;

IV. Efetuar os pagamentos que lhes forem autorizados;
V. Prestar todas as informações que lhes forem solicitadas, ou autorizadas pela

Diretoria da Entidade, franqueando os livros e documentos para qualquer
exame.

Parágrafo Único. Ao Segundo Tesoureiro compete substituir o Primeiro em seus
impedimentos e prestar-lhes ajuda, quando sotíatado.

CAPÍTULO IV

DA REUNIÃO MENSAL

Art. 22. Além das reuniões previstas neste estatuto e da Assembléia geral, a diretoria
da entidade fará realizar na sede, uma reunião ordinária, no ultimo Sábado de cada
mês.

§ 1° Esta reunião será privativa da Diretoria.

§ 2® Em caso de necessidade, a Diretoria poderá convocar reunião extraordinária.

Art. 23. A Reunião ordinária, em que trata o artigo anterior, ocorrerá para, além de
outros, os seguintes:

I. Comunicar aos associados o afastamento indisciplinados, além da restauração
dos que reconciliação dos que haviam sido excluídos;
Admissão de novos sócios na ASSICASOL;
Leitura e aprovação de atas e relatórios da Entidade e seus órgãos e
departamentos;
Comunicação de decisões importantes dos associados.

DA ASSEMBLÉIA GERAL

III.

IV.

Art. 24. A Assembléia Geral da Assicasol é constituída pelos sócios em pleno gozo e é
seu poder soberano.

Art. 25. Na primeira quinzena do mês de dezembro, a cada dois anos, realizar-se-ão
eleições para renovação dos cargos da diretoria e do conselho fiscal.

Parágrafo único. Poderá haver Assembléia Geral Extraordinária quando houver
n0C6SSÍQ3QO.
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Art.26. A convocação da Assembléia Geral será feita pelo Presidente da Assicasol
através de edital, fixado no placar da sede e enviado aos Pelotões e Destacamentos
PMS, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência para a Ordinária e 08 (oito)
dias para a Extraordinária.

§ 1° No caso de recusa do Presidente em convocar a Assembléia Geral, qualquer sócio
em pleno gozo com a Assicasol, poderá fazei-lo pelo mesmo modo e prazo
observando o que preceitua o Art. 60 item 5.

§ 2® O edital de convocação deverá conter a ordem do dia, o horário, o local e a data
da Assembléia Geral, a assinatura de quem a convoca e a data de sua expedição e
afixação no placar.

Art. 27. O quórum para realização das Assembléias gerais será de 30% dos associados
em pleno gozo com a ASSICASOL^ em primeira convocação, ou 8% na Segunda
convocação que ocorrerá trinta minutos após a primeira, sendo válidas todas as
decisões aprovadas.
Parágrafo único. A verificação do quórum será feita com base no fichário do rol de
sócios da secretaria da entidade.

Art. 28. A Assembléia Geral terá as seguintes atribuições:

Eleger a diretoria da Assicasol;
Apreciar, para informação, os atos da diretoria praticados no biênio anterior;
Pronunciar-se sobre questões orçamentárias, administrativas e econômicas,
financeiras, quando solicitada pela Assicasol;

IV. Reformar e aprovar o estatuto da Assicasol;
V. Destituir a diretoria da Assicasol quando não cumprir ou desrespeitar este

estatuto.

CAPÍTULO V

DO PATRIMÔNIO

Art. 29. O Patrimônio da Assicasol é constituído por:

III

IV

V

Pelas suas receitas regulares e extraordinárias;
Pelos donativos ou legados em dinheiro;
Pelos seus bens, móveis e imóveis;
Pelos títulos que ela possui ou vier a possuir;
Pelas rendas provenientes de seus bens.

110§ 10 É d^responsabilidade de todos os associados lotados nas sedes, nos pelotões Od
PM e nos destacamentos PM. zelar, usar e fazer usar com correção os tens%rteS^ a
S\íís £ erSda ressarcimento de qualquer prejuízo advindo de danos causados
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§ 2® Os bsns d© que trata o parágrafo anterior, a cargo dos associados, os mesmos
responderão administrativa, disciplinar é judicialmente pela guarda, proteção e
conservação destes.

Art. 30. Em hipótese alguma poderá o contribuinte ou o doador reaver o legado,
perdendo todo o direito de reclamar à Assicasol.

CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA

Art. 31. Ao conjunto de membros da Assicasol, que nela servem e as reuniões
específicas de que participam, dá-se o nome de Diretoria.

Art. 32. Entre outras, as atribuições da Diretoria são:

I. O julgamento de grave acusação a qualquer sócio ou membro da Diretoria;
II. Solicitar a Assembléia Geral a demissão de membros da Diretoria que, após

julgamento, for declarado culpado e apenado;
III. Decidir sobre manifestação individual ou de grupos.

CAPÍTULO VII

DAS PROIBIÇÕES

Art. 33. Fica proibido por este estatuto:

I. Qualquer criação de associação registrada ou de funcionamento ilegal para
estes fins dentro da área do T e 3® BPM (SÉTIMO E TERCEIRO BATALHÃO
DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS);

II. A esta Associado assumir qualquer causa judicial anterior à data de inclusão ou
reinclusão do sócio, salvo as causas que a Assembléia Geral decidir;

III. O sócio desligar-se, estando em débito com a entidade;
IV. Fazer convênios com bares, pit-doges e boates;
V. Qualquer participação ou acesso do não associado perante aos bens da

entidade;
VI. Fica expressamente proibido a qualquer sócio, exceto os da diretoria, angariar

recursos ou qualquer patrocínio em nome da ASSICASOL, salvo com
conhecimento de algum membro da diretoria ou sócio que repassará aos demais
a conquista efetivada.

Parágrafo único. Em qualquer época o sócio poderá desligar-se, desde que o
interessado faça por escrito e esteja em dia com suas obrigações.

CAPÍTULO VIII

DOS DEPARTAMENTOS

Art. 34. São Departamentos da Assicasol os seguintes:

I. Diretoria:
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II. Conselho Fiscal;
III. Assembléia Geral;
IV. Cooperativa Assicasol.

CAPÍTULO IX

DO CONSELHO FISCAL

Art. 35. O Conselho Fiscal é composto por 03 (três) membros, terá mandato de 02
anos, sendo eleito entre os associados, tendo como incumbência perspícua;

I. Dar parecer sobre o orçamento da associação;
II. Dar parecer nos balanços da entidade;
III. Analisar e dar parecer toda documentação de natureza financeira da entidade;
IV. Pedir Assembléia Geral em caso de impeachment do Diretor Presidente;
V. Examinar sobre baixas no patrimônio, decorrentes de alienação de bens

inservíveis ou obsoletos;
VI. Executar outras atividades compatíveis com sua função.

Parágrafo único. Vagando o cargo de presidente ou de qualquer membro do Conselho
Fiscal, tomará posse o suplente e inexistindo este, ou o mesmo recuse assumir o
cargo, será convocado assembléia extraordinária que elegerá novo conselho fiscal para
conclusão do mandato.

CAPÍTULO X

DAS ELEIÇÕES

Art. 36. As eleições acontecerão a cada 02 anos, normalmente na primeira quinzena do
mes de Dezembro, podendo ser adiada ou antecipada de acordo com decisão tomada
pela diretona, com duração de até três dias ficando sob tutela do plantão deoois de
previa combinação com o comando das unidades.

I '' As chapas concorrentes deverão registrar suas candidaturas na secretaria daEntidade, no máximo de 15 (quinze) dias antes das eleições.

§ 2 Não e permitido a participação dos candidatos em mais de uma chapa.

§ 3° A in^-^o da chapa está condicionada à regular situação dos seus componentes
na forma deste Estatuto e a apresentação da seguinte documentação:

IV rAnif componente da chapa-IV. Copia da Identidade Militar, comprovante de endereço atualizado em seu nome
ou declaração de residência se for inquilino.
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§ 4"* Somente poderão cxincorrer a qualquer cargo da Diretoria ou Conselho fiscal os
policiais militares associados, em dia com suas obrigações estatutárias, com 01 (um)
ano de associado e que pertençam ao quadro de praças.
§ 5"* Os eleitos serão apossados pelo atual Presidente do dia 1° ao 5° dia útil de janeiro
do ano seguinte.

§ 6® Também poderão ser candidatos aos cargos da diretoria e conselho fiscal desta
entidade, os militares da inatividade quando na passagem para tal pertencerem ao
quadro de praças da PMTO, podendo ser de qualquer categoria, que se enquadrar na
ressalva prevista no Art. 9® inciso 111 letra c do presente estatuto.

§ 7® A diretoria em conjunto com o conselho fiscal nomeará a comissão eleitoral,
composta de 03 (Três) membros na sede e um responsável onde for colocada uma, os
quais ficarão encarregados de administrar o processo eleitoral; inclusive podendo
colocar uma uma em todas as sedes de BATALHÕES, COMPANHIAS, PELOTÕES,
em comum acordo com o comandante das unidades.

§ 8® Não poderá fazer parte da comissão eleitoral o associado que fez ou fizer parte da
atual administração ou conselho fiscal, ou seja, parente consanguíneo até 2® grau, ou
ser candidato a cargo da diretoria ou conselho fiscal, os sócios especiais podem fazer
parte desta comissão.

§ 9® A candidatura da diretoria, bem como, do conselho fiscal somente será
homologada quando todos os cargos estiverem completos e sem restrições.

§ 10® A eleição será convocada com trinta dias com 30 (Trinta) dias de antecedência.

§ 11® As eleições poderão ser pelo período de três dias e com umas em sedes de
BTL/CIAS/PEL, em comum acordo com os comandantes das unidades.

CAPÍTULO XI

DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

Art. 37. A prestação de contas da diretoria ao conselho fiscal será feita mensalmente,
da seguinte forma:

I. A diretoria entregará ao conselho fiscal o balancete financeiro do mês anterior
no último Sábado do mês em curso;

!!. O conselho fiscal receberá o balancete do mês anterior e devolverá o balancete
do mês antecessor no ultimo Sábado do mês em curso;

III. O conselho fiscal detectando erro na prestação de contas deverá devolver a
diretoria que tem o prazo de 10 (Dez) dias para corrigir e devolver para
aprovação ou não conforme parecer do conselho fiscal.

Parágrafo único. Não sendo apresentando o balancete no prazo acima ou sendo
apresentado e reprovado pelo conselho fiscal, o mesmo será submetido a Assembléia
Extraordinária para deliberar sobre a aprovação e/ou destituição do Presidente e
tesoureiro.
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Art. 38. A diretoria apresenta, mensalmente, obedecendo a modelo de plano de contas
composta das seguintes peças:

i. Demonstrativo de despesas e receitas;
II. Balanço financeiro;

III. Balanço Patrimônio;
IV. Demonstrativo de obrigações a pagar;
V. Parecer do Conselho fiscal, Conforme o caso, aprovado ou não as contas.

Art. 39. A diretoria, só poderá contrair obrigações em parcelas que não ultrapassem
seu mandato, após aprovação da respectiva Assembléia.

§ 1 ® As despesas mensais da diretoria, não poderão ser superiores as receitas daquele
mesmo período, exceto no caso previsto no caput deste artigo.

§ 2® Ocorrendo despesas acima da receita do mês, o Conselho Fiscal, procederá de
acordo com o parágrafo único do art. 37 deste estatuto.

Art. 40. Ocorrendo lesão ao patrimônio da entidade por ação ou, omissão, dolosa ou
culposa, dos administradores ou de qualquer associado, ficará olDrigado ao
ressarcimento integral do prejuízo.

§ 1® A diretoria é responsável, civil e criminalmente, pelos prejuízos causados à
entidade.

§ 2® Deverá o conselho fiscal ou qualquer associado promover medidas administrativas
e judiciais que vise responsabilizar os autores e obter a reparação dos prejuízos
causados a entidade.

CAPÍTULO XII

DA COOPERATIVA

Art. 41. A Cooperativa Assicasol é um departamento desta entidade que visa repassar
aos associados, armarinho, secos e molhados em geral ou outro material em caráter de
encomenda a preço de custo, acrescido de 05 por cento mais taxa do cartão e IRF
quando houver.

§ 1 ® Somente os assodados têm o direito de usufruir os beneficio desta.

§ 2® Terá precedênda para receber os produtos ou qualquer material pedido, o
associado que enviar sua lista de com antecedênda.

§ 3® Os assodados que não apresentar suas listas conforme o parágrafo anterior
somente será atendido, após os que enviaram suas listas receberem seus produtos.

§ 4® Ocorrendo descumprimento dos parágrafos anteriores, o Conselho Fiscal
procederá de acordo com o parágrafo único do art. 37 deste Estatuto.
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Parágrafo único. As vendas de que tratam estes artigos serão efetuadas somente
através de cartão de crédito ou débito, FAMCARD, cheque ou em espécie.

Art. 42. A Cooperativa, objetiva, também em incentivar a produção de mercadoria feita
pelos associados e seus dependentes da seguinte forma:

I. Expondo os produtos fabricados e repassando aos associados interessados.

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 43. Os Pelotões ou Destacamentos PMS, que tiver beneficiado com bens da
Associação, e não tiver associados serão transferidos os mesmos para outro local,
onde haja associados.

Art. 44. A entidade funciona ordinariamente em dias úteis, das oito às dezoito horas.

Parágrafo único. Havendo necessidade comprovada, a Diretoria poderá implantar
escala de plantão aos sábados, domingos e feriados, observando a legislação
pertinente.

Art. 45. O presidente, secretário e tesoureiro obrigam-se a fixar residência em Guaraí-
TO, para melhor desempenho administrativo da entidade.

Art. 46. A Associação Independente dos Cabos e Soldados e demais praças do 7° e S*'
BPM - ASSICASOL - fundada nesta cidade em 03 de abril de 1997, adota as cores
verde, azul e Branco como oficiais da Entidade, bem como, a data de 21 de abril para
aniversário.

Art. 47. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembléia Geral, cuja
resolução terá força supletivamente estatutária.

Art. 48. O presente Estatuto foi reformulado na Assembléia Geral Extraordinária,
realizada no dia 25 e Agosto de 2013, que passa a vigorar com as alterações
aprovadas e ficam revogadas todas as disposições ao contrário a partir desta data.

Guaraí-TO, 25 de Agosto de 2013.

Adailton Pereira Arruda - GB QPPM
Diretor Presidente


