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MENSA GEM DO PROJETO DE LEI N" 010/2021

Senhor Presidente^

Senhores Vereadores^

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa
Legislativa o Projeto de Lei n" ()l()'202J, que "DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE
ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE 300
(TREZENTAS) CASAS POPULARES E DÃ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A construção de unidades habiiaciotiais de interesse social é um compromisso
importante deste governo que implicará em qualidade de vida aos guaraienses. Cabe
ressaltar que a possibilidade de doação de bem público se faz possível, pois cabe ao
Município legislar sobre critérios de outorga de bens imóveis de sua propriedade.

Nesse sentido, o caso específico atende os requisitos formais para implantar a
doação, que estão previstos na Lei de Licitação e Contratos Administrativos, conforme
as alíneas "f e "h", do inciso I, do ari. 17, da Lei Federal n'^ 8.666, de 21 de julho de
1993.

"Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública^

subordinadas à existência de interesse público devidamente

justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às
seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para

órgãos da administração direta e entidades autárquicas e

fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais,

dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de

concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de

direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis
residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados
no âmbito de programas habitacionais ou de regularização
Jundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou
entidades da administração pública;

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de
direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis

de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m^

(duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito

Av. Bernardo Sayão, s/n"- Ccniro - fone: (O'""63) 3464 - 1030, CEP: 77.700-000, Guarai-TO,
Mnvw.suarat.to.uowbr. e-nwil: ̂zt^hhiefedoprefeka^qguaraLto.gov.hr



üe programas de regulàrizàçãó fundiária de interesse social
desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração
púhlica'\

Dessa forma, verificamos que a doaçào de imóvel público municipal é um
instrumento jurídico de alienação de bens e deve estar de acordo com preceitos das
alíneas e "h", do inciso /, do art. 17, da Lei Federal n"8.666, de J993. Outrossim,

como se verifica no referido artigo, ficam dispensadas de licitação programas
habitacionais de interesse social. Ou seja, o processo de doação proposta pelo
Município para a área, em razão de constituir-se de programa habitacional de
interesse social, está dispensado de processo licitatório da área.

Ademais, considerando o requerimento protocolado sob o n'^. 013/2021 pelo
Instituto Verde Novo de Desenvolvimento Humano IVNDH, visando à doação de 300

(trezentos) lotes para a construção de casas populares.

Considerando ainda, que o IVNDH tem desenvolvido atividades habitacionais
em todo território tocantinen.se, como órgão filiado a União dos Movimentos de
Moradia Popular do Tocantins ■ UMMP-TO, com representatividade nacional junto à
União Nacional por moradia Popular UNMP, organização que mais constrói

habitação de interesse social em todo país.

Considerando que o Município de Guaraí dispõe de terrenos no Loteamento
Residencial Alto Bonito, que poderão .ser utilizados para projetos habitacionais.

Diante do exposto encaminhamos o Projeto de Lei, agradecendo
antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada à presente mensagem, colocando-
nos ao seu inteiro dispor, para dirimir quaisquer dúvidas que, por ventura, possam
surgir a respeito do Projeto de Lei cm questão.

Aproveitamos o ensejo para externar a Vossas Excelências nossos protestos de
elevada estima e apreço.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAÍ, aos 12 (doze) dias
do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

-  V
• — - u -

Maria de fçàtima Coelho NUne^ c-
J6'efemi Municipal

- :/d
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PROJETO DE LEÍ N" 010/202! ^ DE 12 DE MAIO DE 202L

-DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE ÁREA
PÚBIJCA MUNICIPAL DESTINADA À
CONSTRUÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CASAS
POPULARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

FAÇO SABER que a Câmara Municina/ de Guaraí, listado do Tocantins,
APROVOU e eu. Prefeita Municipal, no uso de minhas atribuições legais, SANCIONO
a seguinte Lei:

Art. 1"-Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal de Guaraí - TO autorizada
a promover a doaçãOy selecionadas pelo INSTITUTO VERDE NOVO DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO - IVNDH, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJn° 11.379.444/0001-04, localizado na Quadra 407 Norte, AL 06, Lote
17, Casa 01, CEP 770001-562, Plano Diretor Norte, na cidade de Palmas-TO, de uma

área de terreno localizada no l.ofeamenío Alto Bonito, compreendendo em sua
totalidade, as seguintes Quadras: Quadra 31 com 20 (vinte) LoteSy Quadra 32 com 12
(doze) Lotes, Quadra 23 com 2H ivaUe c oiítf) !,otes, Quadra 24 com 28 (vinte e oito)
Lotes, Quadra 25 com 28 (vinte c oito) È.otes, Quadra 26 com 28 (vinte e oito) LoteSy
Quadra 27com 28 (vinte e oito) Lotes, Quadra 20 com 32 (trinta e dois) Lotes, Quadra
21 com 32 (trinta e dois) Lotes, Quadra 22 com 32 (trinta e dois) Lotes, Quadra 18
com 32 (trinta e dois) Lotes, totalizando 300 (trezentos) lotes, totalizando uma área
de 60,373,05 m', conforme cópia dn ('eriulCfo de Inteiro Teor do loíeamenío, em anexo.

Art. 2'*- Os lotes descritos no paráegyqfo único do art. 1", desta lei, destinam-se
exclusivamente à construção de unidade^^ habitacionais populares de baixa renda, no
âmbito deste município, podendo ser ahcnado. cedido, arrendado no todo e/ou em
parte, devendo ser mantida a sua Jinalidade, sob pena de reversão ao patrimônio
municipal.

Art. 3° — Fica concedido o prazo de 18 (dezoito) meses, após a data de
publicação desta Lei, para ocorrerem o transferência de propriedade aos futuros
habitantes e o averbamento das referidas construções conforme previsão de
cronograma aprovado pelo agente financeiro, podendo ser prorrogado por igi4al
período através de Decreto, caso haja imcresse Jusiificado e devidamente atestado pelo
agente financeiro.

Art. 4^- Ficam concedidos incvníi'. 'o:-. fiscai.s para os empreendimentos que visam
atender o Programa, na seguinte forma:

I — Dispensa de 100% (cem por cento) do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis - ITBI, incidente sobre a transação relativa à primeira aquisição do imóvel
pelo beneficiário finai, não alcançando em nenhuma hipótese, as transmissões
posteriores;
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II—Dispensa de Í00% (cem por cento) do ímpósio sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana - IPTU do imóvel do empreendimento;

III - Simplificação do recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS, com aplicação de aHqiioía de 1% (um por cento) sobre o preço dos
serviços relacionados às obras e serviços de engenharia do empreendimento, inclusive
das subempreitada, já computada a dedução de materiais;

IV — Dispensa do pagamento de 100 % (cem por cento) das taxas incidentes
sobre o empreendimento, compreendido entre a inclusão do imóvel no programa até a
conclusão da obra, inclusive.

Parágrafo Único - O disposto nesse artigo fica condicionado à certificação, por
parte do órgão próprio do Município, de que o empreendimento está compreendido no
programa do Governo Federal.

Art. 5° - Todos os benefícios fiscais previstos nesta Lei serão imediatamente
cancelados, respondendo o empreendedor pelo pagamento dos tributos devidos com os
acréscimos legais, decorrentes, nos seguintes casos:

I — projetos que não .sejam aprovados junto aos órgãos próprios, em qualquer
esfera, inclusive os agentes financeiros;

II — haja desistência, por parte da entidade, de inclusão do empreendimento no
programa;

III - os usuários finais não se enquadrarem nos requisitos estipulados pelo
Governo Federal.

Art 6"- O Conselho Municipal de Habitação é o órgão competente para
verificação do disposto nos artigos 2" e 3" desta Lei, ficando responsável pela emissão
de relatório circunstanciado, destinado aos órgãos de Controle Social e a ao Poder
Executivo.

Art 7° - Fica estabelecida a revogação desta lei, por Decreto, em caso de
descumprimento dos termos apostos, bem como pelo interesse público, desde que este
seja justificado ou mesmo motivado com a devida justificação.

Art 8"- Esta Lei entra em vigor com data de sua publicação, jicando revogada
a Lei Municipal n° 646 de 10 de abril de 2017.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAf aos 12 (doze) dias
do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

-m I jl^iO ^
Maria de Fátima Coelho Nunes f.-

hrejeiid Municipal ■ .
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INSTITUTO VERDE NOVO DE DESENVOI .VTMENTO HTTIVTANn

O Instituto Verde Novo de Desenvolvimento Humano é uma organização não governamental, jurídica
de direito privado sem fins lucrativos, constituída com a finalidade de melhorar a qualidade de vida
das pessoas através de vertentes sociais como a habitação popular.
Entidade criada aos cinco de novembro de dois mil e nove, visando promover a valorização das
pessoas e grupos economicamente desfavorecidos, oferecendo a estas oportunidades para a
capacitação profissional, geração de renda, recreação, arte, melhoria dos padrões culturais, proteção
e desenvolvimento da criança, adolescente, adultos e idosos, bem como a melhoria do padrão
habitacional assim como a ascensão social, fomentando o convívio, a fraternidade humana, a ação
comunitária, a participação e a integração social.

Com sede na capital Palmas, o Instituto tem desenvolvido atividades habitacionais em todo território
tocantinense, como órgão filiado a União dos Movimentos de Moradia Popular do Tocantins -
UMMP-TO, com representatividade nacional junto a União Nacional por Moradia Popular - UNMP,
organização que mais constrói habitação de interesse social em todo o país.
Parcerias com importante representatividade foram fincadas ao longo de sua jornada, como
Associação Tocantinense de Preservação Ambiental e Valorização da Vida - ECOTERRA, Sindicato
dos Músicos do Estado do Tocantins - SINDIMUSI-TO, Conselho Regional do Estado do Tocantins
da Ordem dos Músicos do Brasil - 0MB, Movimento Casa, Terra, Trabalho e Liberdade - MCTTL,
Centrai dos Movimentos Populares - CMP-TO, entre outras, que nos possibilitaram ampliação dos
trabalhos sociais, cumprindo o dever da promoção das atividades estatutárias, como:

Art. 2°, parágrafo único, inciso XX. Promoção do desenvolvimento urbano e rural, em especial,
desenvolvimento de projetos habitacionais de interesse social e inciso XXI Desenvolver projetos
habitacionais para comunidades carentes, para isso deverá: a. Adquirir terrenos e imóveis; b.Atuar
como agente promotor em programas oficiais; c. Realizar e manter programas de assessoria,
organismos e obras comunitárias; d. Assinar convênios; e. Estimular e lutar nas reformas urbanas; f.
Patrocinar ações de interesse coletivo.

Atualmente trabalha na construção de 45 torres no município de Palmas - TO onde serão
contempladas 355 (trezentas e cinqüenta e cinco) famílias, nas áreas HM3 e HM4, localizadas em
local privilegiado, no entorno da praia das Arnos, fruto de uma iniciativa própria, que hoje beneficia
160 (cento e sessenta) famílias que já vivem nesse local.

1 atiiiido da mesma Inciailva, cerca de 1.700 (mil e sctecentas) famílias serão contempladas ao longo
de todo o terreno que foram conquistadas como Áreas Especiais de Interesse Social - ZEIS através
de parcerias firmadas junto ao Governo do Estado do Tocantins e a Prefeitura Municipal de Palmas.

Endereço; 407 Norie Alameda 06 Lote 17 Contato: 63 984171 172/63 9~84704440/63 984183921
www. institutoverdenovodh.com.br/ Facebook: institutoverdenovo/ lnstagram;@instituto.verdenovo
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Este instituto conta com total capacidade técnica e estatutária, para realização de atividades
habitacionais em todo o território tocantinense, primando pela qualidade de vida e proporcionando
moradia digna.

Palmas - TO - 27 de Novembro de 2020.

RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA
Presidente

Endereço: 407 Norte Alameda 06 Lote 17 Contato: 63 98417II72/63 984704440/63 984183921
www. institutoverdenovodh.com.br/ Facebook: institutoverdenovo/ lnstagram:@instituto.verdenovo
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Instituto Verde Novo i %L
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de Desenvolvimento Humano

CAPÍTULO I - DA DENOS^er^AÇÃO, S£0£ £ FSNÁUDAOES

Art. i2 O instituto Verde Novo de DesenvoMmento Hunííano, Associação, Simplesmente denominado
Instituto Verde Novo, inscrita no CNPJ número 11.37S.444/0001-04, constituída em 05 de novembro de
2009, ONG, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e com duração por
tempo indeterminado, com sede na quadra 106 sul AV JK 11, saia 205, Palmas -TO e reger-se-á
por esse Estatuto.

Art. 2- O Instituto Verde Novo de Desenvolvimento Humano, de cunho habitacional, ambiental,
educacional, Assessoria Técnica entre outras que atendam as suas finalidades, com sede e foro no
Município de Palmas - TO e atuação em todo o território Nacional e internacional.

Parágrafo único. Tem por finalidades;
I. Assessoria, consultoria e prestação de serviços, de administração, planejamento e elaboração de

projetos para a iniciativa privada e o poder público;
IL Assessoria, planejamento e desenvolvimento de projetos para o poder público;
III. Desenvolvimento de pesquisa de opinião;
IV. Defesa, preservação e conservação do meto ambiente e promoção do desenvolvimento

sustentável;

V  Promoção do voluntariado;
VI. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores

universais;

Vlí. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
Vllí. Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; ̂
IX. Desenvolvimento de espetáculos artístico cultural, artes visuais, cênicas e congêneres,
X. Desenvolvimento de projetos de recuperação de matas ciliar, das nascentes e de áreas degradadas;
XI. Desenvolvimento de ações, projetos e cursos de capacitação profissional e requalificações em

diversas áreas do conhecimento;

XII. Desenvolver projetos de esporte e lazer;
XIII. Defesa, preservação, conservação dos recursos naturais e promoção do desenvolvimento

sustentável e da biodiversidade;

XIV. Defesa do meio ambiente, da cultura popular e desenvolvimento da economia solidária;
XV. Elaborar projetos de captação de recursos da iniciativa privada, do poder publico e de organismos

internacionais;

XVí. Prestação de serviços, educacionais, culturais, ambientais e sociais;
XVII. Promoção da assistência social e formação de multiplicadores sociais;
XVIII. Promoção de projetos de combate à violência e as drogas;
XIX. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza,
XX. Promoção do desenvolvimento urbana e rural, em especial, desenvolvendo projetos de habitação

de interesse social;

XXI. Desenvolver projetos habitacionais para comunidades carentes, para isso deverá:
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a. Adquirir terreríos e imóveis;
b. Atuar como agente promotor em programas oficiais;
c. Realizar e manter programas de assessoria, organismos e obras comunitárias;
d. Assinar convênios;

e. Estímular e lutar nas reformas urbanas;

f. Patrocinar ações de interesse coletivo.
XXII. Realizar assistência técnica e extensão rural às comunidades rurais, indígenas e demais

comunidades tradicionais;
XXIII. Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
XXIV. Promover a defesa de bens e direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais coletivos e difusos

relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos;
XXV. Realização de parcerias com organizações nacionais e intemadonais;
XXVI. Promover projetos e ações que visem a preservação, bem como o reflorestamento e recuperação

de áreas degradadas, a fertilidade do solo, praticas da pollcultura e a redclagem de detritos no
meio "ambiente urbano e rural, bem como a proteção da identidade física, social e cultural de
agrupamentos urbanos, rurais e étnicos (quilombolas e indígenas) com recursos próprios ou
advindos de convênios ou outras formas Jurídicas possíveis e ainda coleta seletiva e reciclagem;

XXVII. Prestar solidariedade à luta dos povos e demais movimentos sociais e ambientais do Brasil e do
mundo que defendem a vida, por meio de estímulos, defesa, partilha de informações e serviços e
diferentes formas de intercâmbio, diálogos, parcerias e ações solidárias a serem realizada entre
associados ou qualquer tipo de organização democrática, autônomo, que estejam orientadas no
sentido dos Itens que constam neste estatuto;

XXVIII. Favorecer o aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize a consecução dos
objetivos citados;

Art. 32 No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observará os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiênda e não fará qualquer discriminação
de raça, cor, gênero ou religião.
Parágrafo único. A Associação se dedica às suas atividades por meio de execução direta de projetos,
programas ou planos de ações, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou
prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor
público que atuam em áreas afins.

Art. 42 A Associação disdplinará seu funcionamento por meio de Ordens Normativas, emitidas pela
Assembléia Geral, e Ordens Executivas, emitidas pela Diretoria.

Art. 52 A fím de cumprir sua(s) finalidade(s), a Instituição se organizará em tantas unidades de prestação de

serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas disposições estatuárias.
§ 1° Os serviços de educação ou de saúde a que a entidade eventualmente se dedique serão promovidos
gratuitamente.

Capítulo li - DOS ASSOCIADOS

Art. 62. A Associação é constituída por número ilimitado de associados, distribuídos nas seguintes
categorias;

I. Beneméritos: Toda pessoas físicas ou Jurídicas que, pela elaboração ou prestação de relevantes

serviços as causas da associação, fizerem Jus a este título e seja de alguma forma digno de
reconhecimento, indicada pela Diretoria e ratificada na Assembléia Geral;

II. Honorário: Todos os profissionais associados remunerados por desempenhar trabalhos que

demandam maior competência, habilidade e dedicação na função exercida.
III. Contribuintes: Todos os associados que contribuem economicamente com a instituição.

IV. Voluntários: Todos os associados que contribuem dispondo sua competênda e habilidades sem

remuneração.

Parágrafo único: A admissão e a exclusão dos associados é atribuição da Assembléia Gerai. \
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Dos Diretos e Deveres dos Assotíados

Art. 72. São direitos dos sócios voluntários, horujrários e benemérito quites com suas obrigações sociais:
L  Votar e ser votado para os cargos eletivos;
II. Tomar parte nas Assembléias Gerais;

III. Assistir as reuniões Diretoria, com participação direta seja oral ou escrita, porém sem direito a voto;
IV. Requerer, por escrito, ao Diretor Executivo, a convocação da Assembléia Gerai, desde que o

requerimento seja subscrito por, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados quites as obrigações
sodais e contenha o motivo da convocação;

V. Representar o Instituto Verde Novo com consentimento da Diretoria em qualquer evento ou em
espaço público e privado;

VI. Delegar aos associados sempre que necessário poder de representação em eventos ou algum outro
espaço público, desde que tenha conhecimento sobre o assunto e que esteja comprometido em
repassar em relatório escrito da sua participação nesta;

Vil. Ter acesso as dependências e participar de todos os eventos organizado pela Associação salvo,
exceções; como limites de vagas;

vni.Soiicitar ao Diretor Executivo ou à Diretoria reconsideração dos atos que julguem não estar de acordo
com o estatuto;

IX. Apoiar, divulgar, propor e efetivar eventos, programas e propostas que propiciem qualidade de vida do
ser humano, em especial, aos considerados pobres.

Parágrafo único: Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos da
Associação.

Art. 82. São deveres dos sócios:

I. Prestigiar e defender a Associação, lutando pelo seu engrandecimento;
II. Observar, respeitar e cumprir as disposições estatutárias e regimentais;
lli. Acatar as decisões da assembléia geral e da diretoria;
IV. Colaborar com a diretoria na conservação patrimonial e moral da Associação;
V. Trabalhar em prol dos objetivos da sociedade, respeitando os dispositivos estatutários, agindo de

forma ética e zelando pelo bom nome da Associação;
VI. Não faltar às Assembléias Gerais sem justificativa antecipada;
VII. Satisfazer pontualmente os compromissos que contraiu com a associação, inclusive mensalidades ou

outro tipo de serviço que possa substituir a mensalidade.
Capítulo im • DA ADftãiNISIKÂÇÂO

Art. 92. A Associação será administrada por:
I. Assembléia Geral;

II. Diretoria;

lil. Conselho Fiscal.

Parágrafo Primeiro: A Instituição não remunera, sob qualquer forma, os cargos de sua Diretoria e do
Conselho Fiscal, cujas atuações são Inteiramente gratuitas. A remuneração será somente aos associados
que efetivamente estiverem prestando serviços espetíficos vinculados aos projetos que tiverem orçamento
aprovado, respeitando os valores praticados pelo mercado na região onde exerce suas atividades.
Parágrafo segundo. A Associação não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
participação ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exertício de suas atividades, e os aplica
integralmente na consecução do seu objetivo social.
Art. 10. A Assembléia Geral, órgão soberano da Associação, se constituirá dos sócios em pleno gozo de seus
direitos estatutários, sendo que seu voto é pessoal e Intransferível, não se admitindo a representação por
procuração, competindo-lhes:

I. Eleger e destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal;
II. Decidir sobre reformas do Estatuto;

III. Decidir sobre a extinção da Associação;
IV. Decidir sobre a conveniência jie alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais;
<
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V. Deliberar sobre a admissão e exclusão de Membros Efetivos, Colaboradores e Beneméritos.
Vi. Emitir Ordens Normativas para fundonamento interno da Assodaçâo.
Parágrafo primeiro. A Assembléia Geral se realizará, ordinariamente, uma vez por ano para:

i. Aprovar a proposta de programação anual da Associação, submetida pela Diretoria;
II. Apreciar o relatório anual da Diretoria;
IIi. Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal.

Parágrafo segundo. A Assembléia Geral se realizará, extraordinariamente, quando convocada;
I. Pela Diretoria;

II. Pelo Conselho Fiscal;

III. Por no mínimo 1/5 (um quinto) dos assodados quites com as obrigações sociais.
Parágrafo Terceiro. Em caso de urgência a convocação será feita com no mínimo, 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência.

Art. 11. A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da Associação e/ou
publicado na impressa local, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedêntía mínima de
sete dias.

Parágrafo único: Qualquer Assembléia se instalará em primeira convocação com a maioria dos sócios e, em
segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número, e presença de no mínimo dois membros da
diretória.

Art. 12. A Associação adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes, a coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da
participação nos processos decisórios.

Da Diretória

Art. 13. A Diretoria será constituída por um Diretor Executivo, por um Diretor Administrativo e por urp
Diretor Financeiro.

Parágrafo único: O mandato da Diretoria será- de quatro anos, podendo ser reeleito, sem limitação de
mandatos.

Art. 14. Compete à Diretoria:
I. Elaborar e submeter à Assembieía Geral a proposta de programação anual da Assoaação;
li. Executar a programação anual de atividades da Associação;
III. Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual;
IV. Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de interesse

comum;

V. Contratar e demitir funcionários;

VI. Aprovar a criação ou extinção de programas e órgãos gestores;
Vil. Colaborar, com a manutenção da Associação;
VIII. Estabelecer o montante da anuidade dos sócios;
IX. Definir seus cargos, funções, atribuições e responsabilidades mediante Ordens Executivas;
X. Regulamentar as Ordens Normativas da Assembieía Geral e emitir Ordens Executivas para disciplinar o

funcionamento interno da Associação;

Parágrafo primeiro. A Diretoria se reunirá no mínimo uma vez por mês.
I. Após 3 (três) reuniões consecutivas sem o comparecimento de um Diretor sem justificativa ou

5 (cinco) alternadas, será substituído na Assembieía seguinte.
Parágrafo segundo. Fica a cargo da Diretoria, a criação de outras Diretorias, que tem os mesmos direitos e
deveres da primeira Diretoria da Associação.
Art. 15. Compete ao Diretor Executivo:

I. Representar a Associação judicial e extrajudiclalmente;
' II. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as Ordens Normativas;

lli. Presidir a Assembieía Geral;

IV. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
V. Assinar projetos, convênios e contratos;
VI. Responsável, juntamente com oyDiretor Financeiro pela movimentação financeira da associação;

•'O"' 'repiséõAS jurídicas,T
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VII. Dar procuração.

Art. 16. Compete ao Diretor Administrativo;

I. Substituir o Diretor Executivo em suas faltas ou impedimentos;
II. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

III. Secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral e redigir as atas;
ÍV. Publicar todas as notícias das atividades da entidade;

V. Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Diretor Executivo.

Art. 17. Compete ao Diretor Financeiro:

I. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, mantendo
em dia a escrituração da Associação;

II. Pagar as contas autorizadas pelo Diretor Executivo;

lil. Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
IV. Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Associação, incluindo os relatórios de desempenho

financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;

V. Movimentar as contas da Associação juntamente com o Diretor Executivo;

Vi. Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria;

Vli. Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito.

Art. 18.0 Conselho Fiscal será composto por 3 membros e seus respectivos suplentes e conduzido por um

Presidente escolhido entre eles.

I. O mandato dos membros do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria;

II. O Conselho Fiscal eleito na assembléia geral, juntamente com a diretoria;

lil. Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo seu seguinte, até o seu término;

Art. 19. Compete ao Conselho Fiscal:

I. Examinar os livros de escrituração da associação;

II. Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;

III. Requisitar ao Diretor Financeiro, a qualquer tempo, documentação cbmprobatóría das operações
econômico-financeiras realizadas pela instituição;

IV. Contratar e acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;
V. O Conselho Fiscal deliberará por maioria simples, cabendo ao seu Presidente o voto de qualidade;
Vi. Organizar, para que se dê publicidade, no encerramento do exercício fiscal, relatório de atividades

e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto
ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão;

VII. Convocar extraordinariamente a Assembléia Geral.

Parágrafo único: O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente,
sempre que necessário.

CAPÍTULO iV - Eleição dá Diretoria

ART. 20 - A Diretoria em exercício, 30 (trinta) dias antes do término de sua gestão, deverá dar início ao
processo sucessório ou de reeleição, criando a comissão eleitora! e, após a divulgação desse ato aos seus
membros por diferentes meios de comunicação.
ART. 21 - A formação da Diretoria deve levar em consideração, a política de respeito ao gênero e
raça/etnia, com uma distribuição mais equilibrada, devendo ter no mínimo 2 (duas) mulheres ou 2 (dois)
homens e um negro. Não sendo possível preencher esses requisitos a mesma será composta pelos
membros filiados em qualquer gênero, raça/etnia.
ART. 22 - Só poderá fazer parte da Diretoria, sócios que foram voluntários atuantes por no mínimo um ano,
sendo que dois anos para cargo de Diretor Executivo.
Parágrafo único: Após o término do mandato supra, caso a diretoria não declare aberto o processo
sucessório, poderá ser formada uma comissão de 3 (três) sócios com apoio da maioria dos associados para
iniciar a articulação de um nova Diretoria a ser avaliada na Assembléia Geral.

Capítulo V-DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 23. Os recursos financeiros necessários à manutenção da associação poderão ser obtidos por:

Man. áo ??"!!?tabeliã E Cf IC!^
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VI.

Termos de Parceria, Convênios e Contratos firmados com o Poder Púbico pra financiamento ̂
projetos na sua área de atuação;
Contratos e acordos fírmados com empresas e agências nacionais e Internacionais;
Doações, legados e heranças;

Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao patrimônio sob a sua
administração;
Contribuição dos associados;
Recebimento de direitos autorais etc.

Capítulo VI - DO PATRIMÔNIO
Art. 24 O patrimônio da Associação será constituído por quaisquer bens e valores que possua ou venha a
possuir: bens, móveis, imóveis, veículos, ações e títulos da dívida pública.
Parágrafo único: No caso de dissolução da Associação, o respectivo patrimônio líquido será transferido à
outra pessoa jurídica, sem fim lucrativo de cunho social com finalidades semelhantes,
Art. 25. Na hipótese da Associação obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída pela Lei
9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que
perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada
nos termos da mesma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Capítulo V3i-DA i^EOTAÇi^p DE COI^
Ari. 26. A prestação de contas da Associação observará no mínimo:
.  i. Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
H. A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercido fiscal, ao relatório de

atividades e das demonstrações financeiras da entidade, induindo as certidões negativas de
débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão;
A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da
aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em regulamento;
A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita,
conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal.

Capítulo VIR - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27. A Associação será dissolvida por decisão da Assembléia Geral Extraordinária, especialmente
convocada para esse fim, quando se tornar impossível à continuação de suas atividades.
Parágrafo único: O presente Estatuto poderá ser reformado em partes ou total, a qualquer tempo, por
decisão da maioria absoluta dos sócios, em Assembléia Gerai especialmente convocada para esse fim, e
entrará em vigor na data de seu registro em Cartório.
Art. 28. Os casos or^sos serão resolvidos pela Diretoría Executiva e refel^hdados pela Assembléia Geral.

III.

IV.

Araguaína, 05 de janeiro de 2014
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO VERDE NOVO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 11.379.444/0001-04

Certidão n°: 18148351/2021

Expedição: 08/06/2021, às 10:39:04

Validade: 04/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO VERDE NOVO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (MATRIZ
E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 11.379.444/0001-04, NÃO
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas,
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Tr-abalho ou Comissão <d® Con c i 1 i e» ç âo Préviei.

-iv; o ..ies : aiv.TO"-:".. '< uj .br



^^uiibuiia «eguianaaae do bmpregador

Voltar Imprirriir

CAÊXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 11.379.444/0001-04
Razão SóciaI3NSTITUTO verde novo de desenvol humano
Endereço: QD 106 sul avenida jk 11 sala 205 / plano diretor sul / palmas /

TO / 77020-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima Identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2021 a 18/08/2021

Certificação Número: 2021042102134937631806

Informação obtida em 08/06/2021 10:45:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consuItaEmpregador.jsf 1/1
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Tcrnc, de Parceria, Convênios e toniraros firmndcs cnn. o Poder k.vkco pra financiamento de
•vo!''! -' -•i '-«i3arrarlr

Co^ír;■•..^.? âcordoí urrn<ino- crn ;>níp!t-s.r. t' ogeriuai. f- ir.lcmaoür.Hü;
iffectucb íí .

c. , J.r Ir- - ii-s -ií ^vos "ri-- c: - .Cfir ;;r, pertinente, ao pMnnomo sob .t .>00

, .: ir c: ; ri f :, ÍO íius .ertOcisiríc;.:
i^ecebiinsnío de díicitas Dutorois eic

apitulo VI" DO PATRIMÔNIO
.,fP 2.4 C jwibiTtõnfC ria Assodacão será constituído por qonisqoer bens e valores que possua ou venha a

,.■ üTiCVLiiS, veivi-tciS, -iÇOes e iilvitO. dé' .5;vir.!<í :.;i;-.,'::t..i.
-arágrafo único: NO caso de dissolução da AssfU-ir.çâo. o respect.vo patrin^ánio líquido será transferido a■i.rrr5npSM^Pturi6í.^t. 'ten^fimiucr3i;vodecunfiosocit!! i.or-i i.npi:d;idn';s£ru;l!-un!es ^^
\rt. ns. Ma hipótese da Associação obter e, pastcriorn^c-nte, perder a qualifícaçao tnstilütda pela Let

•  790/99, o r;t;-rw-o pairin^onial disponível, adquif.rio com rerurr.os púbsicor. durante o penedo em que
.  , auairitcaçâo, será contabilmenle apu>.>do e tiansferidu a outra pessoa jundica qualificada

-  teirnos da mesma lei, preferendsimente que tenha o mesmo objetivo social.
Capítulo VU - DA PftE£TAp\a DE CONTAS

t. 26. A pre.stação de contas da Ass^-idaçao observará no
;  7.. ror-Vibiiided'- e .v, rv-T-.m A- .istieues de Contabilidade;

o::eoc. por quaiquer na-iu cócm:. r,c> 00 c^ernao fiscal, ao relatório de
í:'.v e das •deroor.c-raçòe: vinaoce-as da írnodadc, nidu:ndo as certidões negativas de

iuníu ao it^SS o ao fCTS < ando o- ã drsposivAu para o orarne de qualquer cidadão;
A  -e.'f:.ov;áo -.te audoc-rj-a iri-.po.ive por í-s •..■xti.írisos sodeperidenteí, .e !or o raso, da
qpi;cairão dos írveníuaís fecors.cs objeto de Termo d'? ["arceria, conforme previsto em regulamento,

IV -A prt-vstação de contas de to<ios os recursos e riens de origem pública recebidos será reita,
c.cnfo''me rJelermina c par3gr.?;ío único do .Aít. .'O da Lonstituiçao í-edeiai.

Capírulo Vlti - DA,5 Ol-SPO-SIÇÕES GERAIS
. .. uf, . .'Mc.jc.ao será J.;.soivma por oeDsão da Asscmbicia Geral tKiraordináfia, especialmente

;  .r rr."r.?a ■•""■•ijOi.-.iv."' ."i ^"OiU,: .i;-jvao c!'2 suas .attvídaCjes.
■•'•'•a ..'.Ufi-u; u presente cirafutu pvKier.i ser -cícjrrn.-do crr. ■i.iác^ nu total, a qualquer tempo, por

d.n r aionE- absoíeta dos socno-s, fr-m .Assemijiela Gera! especialmenle convocada para esse um, e
•.••mará r-r- v.-ccr tsa data de sf-u registro en-, Cartório..Ait. iS. Os casos c-ii^sos serào r-esoivicios pela Diretoria Executiva e i e; . . 'drsdos pela /AS»ernhiei3 Geral.

At .nvu.sina, 05 de janeiro de 2014

titane Nanes dos Santos Terreço
Diretora Executiva

,dem<ana Aives dos S.umus lorge
Diretor Administrativo

...ncüOlíÂTO ise íiROTÈSTO E REGISTRO
Of; PsS-SOívS JDaiDlCAS. TiriítOS £ OXUMEKTOS

^íana ric .>ocoro Fiiicào Caláeiro
iAHfrUA t Ul-tCW.A

.'>t.ííofinG roicáu Coelho Caldeira
SDBSTfTlJtA

Sandra Maurido CoeíAto Falcão
suRSTrrifTO

i  Alda. i.íanü Mannho Sales SHoa
£SC!'.rVÇ«Il MlTClHttADA
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