
(X) Projeto de Lei oy<-i ~c(

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA:
( x ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:8615
Em: 18/09/2014.14:58:21

EMENTA: Declara Utilidade Públlca a Associação Centro Assistencial
Regionai em Equoterapia.
Art. 1° - É declarada de Utilidade Publica Municipal de Carazinho, nos termos
da Lei Municipal de nO 4095/90 e 6449/06 a Associação Centro Assistencial
Regional em Equoterapia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

( X ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

EMENTA: Declara Utilidade Pública a Associação Centro Assistencial Regional em Equoterapia.
Art. 1° - É declarada de Utilidade Publica Municipal de Carazinho, nos termos da Lei Municipal de
n' 4095/90 e 6449/06 a Associação Centro Assistencial Regional em Equoterapia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Antônio Libôrio Bervian, em 18/09/2014.

Estevão De Loreno - PP



Justificativa

A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de
uma abordagem interdisciplinar, nas áreas da-saúde.,! educação e equitação, buscado o
desenvolvimento biopsicosspcial1J~ssoaiportadoráS:-de deficiência e10u necessidades
especiais (ANDE 19~).' _ ,- "' "'-

. _ ...••.... , ",'-
O Centro Regi9ríâ1 ,e 'Assistencial em Equoterapiã- CARE tem dentre'suas"finalidades,
propiciar o, átendimentó/reabilitação através da prática cquoterápi2a''''às pessoas
portadoras de déficiên~ia elou necessidade-s eSpeci'aiNe baixo nfvel s6cio-econômico
familiar. A CARE é~maentidade sem fins lucrativos:" <

" .

É de fu~daJtlentalimportância também a valorização da)~lília no trabalho com o. . .
praticante de.Equoterapia. onde se poderá realizar um trabalho ~m conjunto com os
pais, no sentido de 3rientá.los'em comportamentos ligados à vldà. pessoal c familiar.• ". "", .-o. , .••
promovendo mudanças em suas ~epçqes e valores de sua realidade: ,"'"}
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li! ATA de Fundação da Associação do Centro Assistencial Regional

em Equoterapia

Ao primeiro dia do mês de maio do ano de 2014 se realizou a assembleia de
fundação da Associação do Centro Assistencial -Regional em Equoterapia estando
presentes: Magno de Moura Hoffmann, Daniela Xavier Born, Alessandro Adami,Greice
Michele de Oliveira, Adriane Grespan da Silva, Jeferson Padilha dos Santos e Cândida
Aparecida Fernandes da Silva. Daniela Xavier Born iniciou a reunião atualizando os
presentes sobre os detalhes do projeto prévio, captação de recursos e parcerias. E
também ressaltou a importância do envolvimento de órgãos formadores de opinião
para manutenção dos recursos da equoterapia. Seguiu.se a explanação e leitura do
estatuto social para os presentes e logo após foi disponibilizado para apreciação e
aprovação dos mesmos. Após o estatuto social aprovado a reunião seguiu para a
eleição e nomeação dos cargos da diretoria da associaçãoque se dão nessa ordem:

Secretário

Alessandro Adami

,

\

Presidente: Magno de Moura Hoffmann: Tesoureiro: Daniela Xavier Born, Secretário:
Alessandro Adami, Secretário suplente: Jeferson Padilha dos Santos e conselho fiscal:
titular: Adriane Grespan da Silva, e suplente: Greice Michele de Oliveira e Cândida

~ Aparecida Fernandes da Silva. Então sem mais assuntos a reunião foi encerrada com a
Õ' visita ás futuras instalações físicas da associação.Sem mais nada a declarar eu Magno
~'\ de Moura Hoffmann encerro esta ata de fundação.

~
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Magno de 7ufa Hoffmann

Presjdent,~
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Estatuto de Constituição do

Centro Assistencial Regional em Equoterapia

CARE

Capítulo I
Da denominação, duração, fins, natureza e sede

Artigo 1 - O Centro Assistencial Regional em Equoterapia, é uma associação sem fins
econômicos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, regendo-se peto
presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

Artigo 2 - A sede do Centro Assistencial Regional em Equoterapia, fica na Rua Carfos
Gomes, nO 334, Bairro Fábio, no municfpio de Carazinho, estado do Rio Grande do Sul, CEP
99.500-000.
Artigo 3 - O prazo de duração do Centro Assistencial Regional em Equoterapia, é
indeterminado.

Artigo 4 - A finalidade do Centro Assistencial Regional em Equotérapia consistem em:
4.1 - desenvolver atividade de assistência social,
42 - desenvolver o voluntariado,
4.3 - organizar treinamentos, cursos, seminários, palestras e,eventos,
4.4 - promover o direito social,
4.5 - desenvolver novos modelos experimentais nào lucrativos de produção, comércio,
emprego e crédito,
4.6 - desenvolver estudos e pesquisas,
4.7 - integrar atividade social com a iniciativa empresarial e público,
4.8 - desenvolver tratamentos voltados a pessoas com deficiência e comorbidades,
4,9 - estabelecer parceria com entidades públicas, privadas e pessoas fisicas,
4.10 - desenvolver ações de saúde de cunho filantrópico para pacientes caren'tes,
4.11 - desenvolver atividades voltadas para o público promovendo integração e inclusão
social
4.12 - organizar sistema de apoio às instituições do terceiro setor e as atividades de
assistência social, .
4.13 - organizar programas de apoio à formação de jovens e sua profissionalizaçà~,
4.14 - integrar assistência social com atividade cultural, ambiental, saúde, educação e lazer.,
Artigo 5 - A fim de cumprir tas suas finalidades, o Centro Assistencial Regional em
Equoterapia, pOderá firmar convênios, contratos, termos de parceria, termos ou contratos
de gestão, termos de cooperação e articular-se de forma conveniente, com órgãos ou
entidades públicas e privadas nacional e estrangeira, assim como, com empresas.

Artigo 6 - O Centro Assistencial Regional em Equoterapia, para sua identificaçao poderá
adotar.legomarca e poderá ser denominada simplesmente de CARE

Artigo 7 - O Centro Assistencial Regional em Equoterapia, poderá desenvolver
atividades em todo território nacional em forma de filial ou licenciada.
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Capílulo 11 Do quadro de associados

Artigo 8 • O quadro de associados do Centro Assistencial Regional em Equoterapia, é
construido da seguinte classificação:
8.1 - associado fundador,
8.2 - associado efetivo,
8.3 - associado contribuinte,
8.4 - associado voluntário,
8.5 - associado profissional,
8.6 - associado benemérito,
8.7 - associado patrocinador,
8.8 - associado institucional,
8.9 - associado estudante ou usuário.

Artigo 9 - É associado fundador, pessoa física presente na assembleia de constituição.

Artigo 10 - é associado efetivo, pessoa física associado contribuinte, tenha sido convidado e
aprovado pela direção do CARE.

Artigo 11 - É associado contribuinte, pessoa física, que venha a solicitar a sua adesao após
assembleia de constituição e que venha a ajudar financeiramente ou com mão de obra para
atender as necessidades fisicas das instalações e ou pagar mensalidades ou anuidades.

Artigo 12 - É associado voluntário, pessoa física que venha a compor as serviços
voluntários do CARE, no desenvolvimento de suas atividades, estando isento de
pagamentos das anuidades.

Artigo 13 - ~ associado profissional, lodos as profissionais participantes e trabaihadores da
entidade CARE. estando isento de pagamentos das anuidades.

Artigo 14 - É associado benemérito, pessoa fisica que tenha prestado serviços relevantes
ao CARE, que seja por atividade voluntária, quer seja por doações e contribuiçOes, estando
isento de pagamento de anuidades.

Artigo 15 - É associado patrocinador, pessoa jurídica que patrocina as atividades do CARE,
de forma constante ou periódica, que venha a pagar anuidades ou nao.

Artigo 16 - É associado institucional, todas as pessoas jurídicas do terceiro setor ou
estabelecimentos de ensino e assistência social e segmento afim que venha a participar e
isento anuidade. t

•
Artigo 17 - Uma pessoa pode ~artjcipar de mais de uma categoria de associado, podendo
optar. I

Capílulo 111
Da admissão, suspensão, exclusão e demissão

Artigo 18 - Para admissao do associado, a mesmo deverá preencher uma ficha cadastral, a
qual será analisada pelo conselho de administração, e uma vez aprovado será informado
seu número de matrícula e a categoria a que pertence.

- 3 -
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Artigo 19 ~O convite para efetivar o associado contribuinte, será em forma de avaliação,
sendo encaminhado pelo Conselho de administração e homologado pela diretoria, conforme
o artigo 10 do presente estatuto.

Artigo 20 - Quando um associado infringir o presente estatuto ou venha a exercer ,atividades
que comprometa a ética, moral ou aspecto financeiro do CARE, será passivel de sanções da
seguinte forma:
20.1 - advertência por escrito,
20.2 - suspensão dos seus direitos por tempo determinado,
20.3 - exclusão do quadro de associado,
2004 - responsabilização legal de reparação do dano.

Artigo 21 --A advertência por escrito, será elaborada pelo conselho de administração, com
aviso de recebimento, informando o motivo.

Artigo 22 • Ocorrendo a repetição do fato, o associado será suspenso dos seus direitos, por
um prazo não superior a cento e cinquenta (150) dias eorridos, pelo conselho de
administração, com exposição de motivos.
Artigo 23 • Perdurando o fato, ou que venha a cometer mais transtornos, no prazo de doze
(12) meses corridos, o associado será conduzido pelo conselho de administração a pautar
junto a assembleia geral extraordinária, sugerindo a sua exclusão.

Artigo 24 - Quando do encaminhamento .do associado para sua exclusão, o mesmo terá
direito de defesa na assembleia.

Artigo 25 - O associado excluído, poderá retomar ao quadro de associado, após retratação
ou reparação do dano após deliberação na assembléia.

Parágrafo único:
Quando da sua readmissão o candidato estará sujeito as recomendaçóes vigentes no
estatuto e demais normas internas.

Artigo 26 • Para demissão espontânea do associado, basta o mesmo encaminhar a
solicitação do seu afastamento temporário ou definitivo, através de uma correspondência,
dirigida à secretaria do CARE.

Artigo 27 - O associado que venha a solicitar sua demissão espontânea, poderá retornar ao
quadro de associado a qualquer momento, exceto quando houver um precedente
administrativo pendente, quando do seu afastamento.

f
Artigo 28 - Quando ocorrer falta grave, por parte do associado, que venha a comprometer
ao CARE, o conselho de admirlístração, poderá excluí-lo, sem a necessidade de advertência
ou suspensão. f

Artigo 29 - Todo associado encaminhado para exclusão, terá direito a defesa na assembleia
extraordinária subsequente.

Artigo 30 - Quando o associado estudante ou usuário deixar de frequentar os cursos ou
atividades, sua demissão será automática.

Capitulo IV Dos direitos e deveres do associado

-4-
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Artigo 31 - São direitos do associado:
31.1 - frequentarem as instalações do CARE,
31.2 - usufruir os serviços oferecidos pelo CARE,
31.3 - dar sugestões sobre infraestrutura e ou serviços,
31.4 - aos associados fundadores de se candidatar a cargos eletivos de segunda categoria.
31.5- aos cargos de primeira categoria{Diretor Geral, Diretor Financeiro e Diretor
Administrativo.) se dão na assembleia de fundação conforme ata de fundação.
31.6- aos cargos de segunda categoria (diretores de profissões, encarregados
profissionais,profissionais, orientadores de estagiários e orientadores de voluntários.) se dão
por cargos eletivos.
Artigo 32 - São deveres do associado:
32.1 - acatar as decisões da assembleia,
32.2 - atender os objetivos e finalidades do CARE,
32.3 - zeiar pelo nome do CARE,
32.4 - participar das atividades do CARE,caso não possa deverá encaminhar justificativa a
assembléia a ser apresentada na próxima reunião.

Artigo 33 - Os associados fundadores e efetivos, poderão pleitear a cargos eletivos, desde
que estejam em pleno gozo dos seus direitos.

Artigo 34 - Os associados poderão formar grupos de trabalho independente da estrutura
administrativa, para desenvolver atividades como:
34.1 - serviços de voluntariado,
34.2 - realização de eventos de confraternização,
34.3 - grupos de estudos e pesquisas,
34.4 - grupos de debates.
34.5- ações e eventos filantrópicos de arrecadação de verbas para investimento na CARE.
34.6- grupos de aprimoramento de formação e aprimoramento profissional financiado pela
CARE.
Parágrafo Único:
Para realização das atividades, basta comunicar a secretaria do CARE, indicando ,um
responsável pelas atividades.

Capitulo V Da estrutura administrativa

Artigo 35 - O CARE, é composto dos seguintes órgãos para sua administração:
35.1 - diretoria de primeira categoria,
35.2 - conselho de administração,
35.3 - conselho fiscal,
35.4 - conselho dos profissionais,
35.5 - conselho comunitário,
35.6 - secretaria executiva.

I

Artigo 36 - As assembleias poderão ser gerais ordinárias ou extraordinárias, sendo órgão de
decisão subordinado a assembleia diretora.
36. 7 - a assembleia diretora ,é composta pela direção de primeira categoria.

Artigo 37 - O conselho de administração é composto de todos os membros fundadores e
efetivos entre (7) e (10) membros, eleitos entre os associados fundadores e efetivos, e
diretoria de primeira categoria com mandato de três (03) anos podendo ser renovado.

- 5-
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Artigo 38 ~O conselho fiscal é composto no mínimo de dois (02) membros, eleitos entre os
associados fundadores e efetivos, com mandato de um (03) anos podendo ser renovado.

Artigo 39 ~ O conselho dos profissionais é constituído por profissionais de diversas áreas
lotadas junto ao ~ARE.

Artigo 40 ~O conselho comunitário e composto de associados voluntariado e institucional.

Artigo 41 - A secretaria executiva é contratada e remunerada, podendo ser associado ou
não, sendo órgflo de execução e acompanhamento.

Capítulo VI Das assembleias

Artigo 42 ~ As assembleias podem ser gerais ordinárias ou extraordinárias, sendo órgão
supremo de decisão do CARE.

Artigo 43 - A assembleia geral ordinária, ocorrerá sempre na segunda quinzena de cada
mês do ano.

Artigo 44~Compete a assembleia geral ordinária:
44.1 - eleger membros do cónselho de administração e fiscal,
.44.2 - aprovar planos de trabalho,
44.3 - aprovar balanços e contas.

Artigo 45 ~ A assembleia geral extraordinária, poderá se reunir quantas vezes for
necessário, sempre que o assunto for de interesse do CARE.

Artigo 46 - Compete a assembleia geral extraordinária:
46.1 - discutfr assuntos referentes a bens e patrimônios,
46.2 - aprovar atividades e promoções,
46.3 - aprovar ações filantrópicas,
46.4 - exctusão do associado,
46.5 - demais assuntos de relevância.

Artigo 47 - A convocação das assembleias poderão ser realizadas da seguinte forma:
47.1 - por fixação de edital no quadro de aviso da secretaria da sede com antecedência
mínima de quinze (15) dias corridos,
47.2 - ou por meio de circular entre os associados com antecedência mínima de cinco (5)
dias corridos,
47.3 - ou por pubiicação na imprensa local, com antecedência mínima de trêsi (03) dias,corridos.
47.4 - via redes sociais.

,
Artigo 48 - As deliberações das assembleias gerais poderão ser da seguinte forma:
48.1 - na primeira convocação com no minimo da metadé mais um dos associados em
piano gozo dos seus direitos,
48.2 - a segunda convocação meia hora depois, com qualquer número de associados.
Parágrafo único:
As deliberações das assembleias serão em forma de votação com decisão de dois terço
(2/3) dos presentes.

Artigo 49 - O edital de convocação das assembleias devera conter:
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49.1 - data da assembleía,
49.2 - horário da assembleia,
49.3 - local com endereço completo,
49.4 - pauta da assembleia.

Artigo 50 - As assembleias gerais pOderão ser convocadas pelo:
50.1 - conselho de administração,
50.2 - conselho fiscal,
50.3 - conselho dos profissionais,
50.4 - conselho comunitário,
50.5 - por um grupo de (5) ou mais dos associados em pleno gozo dos seus direitos.

Artigo 51 - Quando da votação de uma pauta em assembleia, todos os associados em
pleno gozo dos seus direitos, poderão participar.

Capitulo VII Do conselho de administração

Artigo 52 - O conselho diretor de primeira categoria é composto dos seguintes cargos:
52.1 - diretor geral,
52,2 - diretor financeiro,
52.3 - diretor administrativo,
52.4 - suplência temporária pode ser ocupada por um dos cargos acima citados em çaso de
necessidade.
Artigo único - O conselho de administração é composto pelos diretores de profissão eleitos
em assembleia geral e pelo menos um representante de cada conselho distinto com poder
igualitário de voto:

Artigo 53 ~ Os membros do conselho de administração são eleitos entre os associados
efetivos, com pleno gozo dos seus direitos, com mandato de um (01) áhos, com direito a
reeleição.

Artigo 54 ~Compete ao conselho de administração:
54.1 - representar o CARE nos seus atos.
54.2 - convocar assembleias,
54.3 - contratar e demitir funcionários,
54.4 - montar planos de trabalho,
54.5 - auxiliar na administração do CARE.

Artigo 55 - Compete ao diretor geral do conselho diretor:
55.1 - representar e responder pelo CARE,
55.2 - presidir reuniões e assembleias,
55.3 - assinar documentos, i-ecebimentos e pagamentos em conjunto com o diretor
financeiro, ,
55.4 - administrar o CARE, em conjunto com a <iireção administrativa e com o conselho
administrativo,
55.5 - definir planos de trabalho, em conjunto com o conselho de administração,
55.6 - Buscar recursos para a manutenção e infraestrutura da CARE.
55.7 - Tomar todas as decisões não competentes aos conselhos.

Artigo 56 - Conselho diretor ser o órgão supremo de decisão do CARE

Artigo 57 ~Compete ao tesoureiro:
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57.1 - organizar a contabilidade,
57.2 - assinar em conjunto com o presidente as liberações de pagamentos,
57.3 - montar balanço anual e os balancetes,
57.4 - proceder ao recebimento e pagamentos,
57.5 - substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos.
57.6 - secretariar reuniões e assembleias,
57.7 - arquivar documentos e correspondências,
57,8 - manter sobre sua guarda os livros do CARE,

Artigo 58 - Compete ao diretor administrativo do conselho diretor:
58. 1 - administrar fisicamente as instalações da CARE.
58. 2 - administrar e orientar serviços, diretores de profissão, profissionais contratados, e
demais associados subordinados ao conselho diretCír e incluindo associados voluntários e
institucionais.
58. 3 - observar necessidade de investimentos e serviços e propo-Ios ao conselho diretor
para a apreciação do diretor geral.
58. 4 - tomar decisões administrativas frente a seus sübordinados.
58. 5 - responsável por manutenção,conservação, compras,confrole patrimonial(ativo fixo)

Capitulo VIII Do conselho fiscal
Artigo 59 - O conselho fiscal é composto no mínimo de dois (02) membros, eleitos entre os
associados fundadores e efetivos, com mandato de um (01) ano, com direito a reeleição,
sendo composto de:
59.1 - titular,
59.2 - suplente.

Artigo 60 - Compete ao conselho fiscal:
60.1 - presidir reuniões e assembleias,
60.2 - manifestar sobre alienação e venda de bens e patrimônios,
60.3 - convocar reuniões e assembleias,
6004 - manifestar sobre conduta dos associados,
60.5 - manifestar sobre planos de trabalho.

Artigo 61 - Ao titular do conselho fiscal compete:
61.1 - convocar e presidir reuniões e assembleias,
61.2 - assinar documentos relativos aos pareceres do conselho fiscal,
61.3 - representar o conselho fiscal perante o conselho de administração,
61.4 - votar nas matérias de apreciação.

Artigo 62 - Ao suplente do conselho fiscal compete:
62.1 - substituir o titular nas faltas e impedimentos,
62.2 - secretariar as reuniões e assembleias,
62.3 - manter sobre sua guarda os livros e documentos relativos ao conselho fiscal
62.4 - votar nas matérias de apreciação.

Artigo 63 - O conselho fiscal, poderá solicitar serviços internos para realizar auditorias e
fornecer relatórios de avaliação dos programas e projetos.

Capítulo IX 00 conselho dos profissionais
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Artigo 64 - O conselho dos profissionais é constitufdo pelos profissionais lotado no CARf,
sendo composto de três (03) membros eleitos entre os profissionais, com mandato dê dois
(02) anos, com direito a reeleição com seguintes cargos:
64.1 - um coordenador,
64.2 - dois adjuntos.

Artigo 65 - Compete ao conselho dos profissionais:
65.1 - definir programas e projetos,
65.2 - planejamento das atividades,
65.3 - propor formas de trabalho,
65.4 - assessorar e orientar a formulação de programas e projetos,
65.5 - convocar reuniões e assembleias,
65.6 - propor código de ética.

Artigo 66 - Compete ao coordenador do conselho dos profissionais:
66,1 - organizar calendário de reuniões,
66.2 - convocar e presidir reuniões e assembleias,
66.3 - coordenar as atividades do conselho.

Artigo 67 - Compete aos adjuntos do conselho dos profissionais:
67.1 -,secretariar os trabalhos do conselho,
67.2 - substituir o coordenador nas suas faltas e impedimentos,
67.3 - manter atas e documentos.

Artigo 68 ~ Os membros do conselho dos profissionais poderão participar das reuniões do
conselho de administraçiio e do conselho fiscal do CARf.

Capitulo X Do conselho comunitário

Artigo 69 - O conselho comunitário e composto pejos representantes das entidades do
terceiro setor do município de Carazin'ho ou dos municipios de atuação, legalmente
constituldos e em atividade comprovada.

Artigo 70 - Entre os representantes, deverá ser eleito três (03) membros, com seguintes
funções;
70.1 - presidente,
70.2 - secretário,
70.3 - suplente.

Artigo 71 - Compete ao conselho comunitário:
71.1 - estabelecer formas de trabalho em parceria,
71.2 - implantar programas e projetos,
71.3 - apresentar sugestões de'trabalho,
71.4 - avaliar programas e projetos de interesse para comunidade que representa.

Artigo 72 ~ Os membros eleitos do conselho comunitário. tem o mandato de três (3) anos.
com direito a reeleição.

Artigo 73 - Os representantes do conselho comunitário, poderão participar das reuníões do
conselho de administração sem direito a voto.

Artigo 74 - Compete ao presidente do conselho comunitário:
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74.1 - convocar e presidir reuniões e assembleias,
74.2 - analisar solicitações dos projetos,
74.3 - acompanhar projetos e programas.

Artigo 75 - Compete ao secretário do conselho comunitário:
75.1 - secretariar as reuniões e 'assembleias,
75.2 - arquivar e encaminhar documentos,
75.3 - substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Artigo 76 - Compete ao suplente substituir o secretário nas suas faltas e impedimentos.

Artigo 77 - A constituiçao do conselho comunitário e facultativo para funcionamento da
CARf.

Capítulo XI Da secretaria executiva

Artigo 78 - A estrutura administrativa e organograma da secretaria executiva, será
dimensionada conforme o volume de atividades a ser administrada, podendo variar em
função do numero de programas e projetos do CARE, podendo criar coordenação dos
cursos bem como respectivas reitorias.

Artigo 79 - Os profissionais e funcionários regularmente contratados serao remunerados de
acordo com suas funções laborais e conselhos profissionais obedecendo o plano de carreira
da CARf.
Parágrafo Único:
Os conselheiros serão remunerados por suas profissões e nao serão remunerados por
representaremcargos de diretoria no conselho diretor ou administrativo.

Artigo 80 • Compete ao auxiliar de serviços burocraticos:
80.1 - administrar o CARE sob comando do conselho de administraçao,
80.2 - cadastrar documentaçao e encaminhar para segmentos interessados,
80.3 - organizar os planos de trabalho,

Capitulo XII Do processo eletivo

Artigo 81 - Os cargos eletivos para conselho de administração e fiscal, sao exclusivos dos
associados fundadores e efetivos, que estejam em pleno gozo dos seus direitos.
Parágrafo Único:
O presidente do conselho de administração e um membro do conselho fiscal serão sempre
reservadospara o diretor geral ou outro membro do conselho diretor. 1

•
Artigo 82 - Os cargos eletivos para conselho dos profissionais é formado especialmente
pelo associado profissional regularmente registrado.

Artigo 83 • A eleição ocorrerá em assembleia ordinária da seguinte forma:
83.1 - serão indicados dois membros entre os presentes para a condução da assembleia
eleição, que não sejam candidatos,
83.2 - para cada chapa candidata, será destinado um perlodo para apresentação da
plataforma de trabalho.
83.3 - a votação será aberta, aberto para todos os associados de pleno gozo dos seus
direitos,
83.4 - encerrada a votação, será realizado o escrutino e a contagem dos votos,
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83.5 - após a contagem, será proclamada a chapa eleita.
Parágrafo Único:
O processo de eleição do conselho dos profissionais terá ° mesmo procedimento, sendo
realizada após a eleição do conselho de administração e fiscal.

Artigo 84 - As chapas candidatas deverão inscrever sua chapa completa, com seus
respectivos nomes e cargos, em duas vias, protocoladas junto a secretaria do CARE, com
antecedência mlnima de três (03) dias corridos, antes da assembleia de eleição.

Artigo 85 - Para impugnação da chapa, o mesmo deverá ser realizado por escrito, até dois
(02) dias corridos, após o prazo estipulado para a eleição, e deverá ser protocolado junto-a
secretaria do CARE.

Artigo 86 - A solicitação da eleiçao será realizada pejo conselho fiscal ou comissão
especialmente constituida para tal finalidade.

Artigo 87 - Ocorrendo a impugnação, deverá ser marcada uma nova data para a assembleia
de eleição no prazo máximo de cento e cinquenta (150) dias corridos.

Artigo 88 • Os membros da chapaeieila, deverão apresentar até a data da posse, cópias
simples, dos seguintes documentos:
88.1- RG,
88.2 - CPF,
88.3 - comprovante de residência,
88.4 - última declaração do imposto de renda ou comprovante de entrega - pessoa física,
88.5 - título de eleitor e comprovante de votação do ultimo pleito,
88.6 - para homens, comprovante de quitação de serviço militar.

Artigo 89. A posse da chapa eleita, ocorrerá após quinze (15) dias corridos, a data da de
eleição.

Artigo 90 - Caso algum dos membros da chapa eleita, deixe de apresentar os documentos,
até o prazo previsto, a chapa eleita substituirá com a respectiva suplência
Artigo 91 • Ocorrendo impugnação ou cancelamento da chapa eleita, o mandato do grupo
gestor em exercício será prorrogado automaticamente até a posse do novo grupo gestor.

Capitulo XIIIOa receita e patrimônio

Artigo 92 - Constituem receita do CARE:
92.1 - contribuições de pessoas físicas e jurídicas,
92.2 - doações e legados,
92.3 - usufruto que lhe forem cdnferidos,
92.4 ~receItas de comercialização de produtos,
92.5 - rendas em seu favor constituido por terceiros,
92.6 - rendimentos de imóveis próprios ou de terceiros,
92.7 - juros bancários e outras receitas financeiras,
92.8 - captação de renuncias e incentivos fiscais,
92,9 - receitas sobre díreitos autorais de produção de materiais promocionais,
92.10 - resultado de comercialização de produtos de terceiro,
92.11 • resultados de prestação de serviços,
92,12 - subvenção ou recursos do governo municipal, estadual, união ou de autarquias,
92.13 - direitos autorais,
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92.14 - anuidades,
92.15 - recursos estrangeiros,
92.16 - patrocínios,
92.17 - resultado de bilheteria de eventos,
92.18 - quotas de participação,
92.19 - sorteios, concursos e leilões.

Artigo 93 - Todas as receitas serão destinadas a manutenção dos objetivos do CARE.

Artigo 94 ~ Os patrimônios do CARE, serao constituldos de bens identificados em escritura
pública, que vier a receber por doação, legados e aquisições, livres e desembaraçadas de
ônus.

Artigo 95 - A contrataçê!lo de empréstimo financeiro que venha a contrair de bancos ou
através de particulares, que venha a agravar do ônus sobre o patrimônio do CARE,
dependerá da aprovação dos Conselhos fiscal e administrativo.

Artigo 96 - O CARE pOderá constituir um Fundo de Apoio Social, e demais fundo
regulamentado conforme legislação pertinente.

Capitulo X/VOos livros

Artigo 97 ~o CARE manterá os seguintes livros:
97.1 - livro de ata das assembleias e reuniões,
97.2 - livros fiscal e contábil,
97.3 - demais livros exigidos pelas legislações.

Artigo 98 - Os livros estarão sobre a guarda do secretário do conselho de administração do
CARE, devendo ser vistado pelo presidente do conselho de administração e fiscal.

Artigo 99 - Os livros estarão na sede do CARE, sendo disponibilizado para o público em
geral.

Artigo 100 - Os interessados pôdérão obter cópias dos livros, sem direito a sua retirada.

Capílulo XV Oas disposições gerais

Artigo 101 - Os membros do conselho dos profissionais e comunitário poderão realízar
assembleias parciaiS para discussão de assuntos específicos, cuja resolução d~verá ser
encaminhada para Secretaria Executiva. t,
Artigo 102 - A sessão de umá assembleia poderá ser prorrogada para outra data, sem a
necessidade de uma nova conV,ocação, desde que aprovado pelos presentes.

Artigo 103 - Os cargos dos conselhos de administração, fiscal, comunitário e profissional,
não são remunerados, seja a que titulo for, ficando expressamente vedado por parte de seus
membros o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagens, pelos
cargos exercidos no CARE.

Artigo 104 - Para a extinção o CARE, o processo consiste em:
104.1 - deverá ser convocada uma assembleia extraordiná.ria especialmente para extinção,
com antecedência mínima de trinta (30) dias corridos, pela imprensa local;
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104.2 - a deliberação ocorrerá com dois terços dos presentes;
104.3 - sendo resolvido a extinção, o patrimônio e os bens, satisfeitos as obrigações, serão
destinados a uma instituição como determinado na Lei Federal n° 9.790/99. .

Artigo 105 • Dentro das atividades do CARE, fica proibido quaiquer tipo de discriminação,
seja por: raça, idade, etnia ou religião.

Artigo 106 - Nas atividades do CARE, ficam expressamente proibidas as manifestações de
política partidária sob penalidade administrativa.

Artigo 107 - O CARE aplica suas rendas, recursos e eventual resultado operacional
integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus
objetivos.

Artigo 108 - Ocorrendo vaga em algum dos cargos dos conselhos, o conselho de
administração, fiscal, comunitário e dos profissionais, poderá indicar um dos membros, para
preenchimento do cargo ate sua homOlogação na assembleia subsequente.

Artigo 109 - Os associados não respondem solidariamente nem subsidiariamente pejas
obrigações da entidade.

Artigo 110 - O exercício financeiro e fiscal do CARE, coincidirá com o ano civil.

Artigo 111 - Em casos de constatados problemas de conduta ética do associado ou mau
uso do nome da instituição, o conselho de administração poderá propor a formação de uma
comissão de sindicância, formado pelos associados, como mínimo de cinco (05) membros,
para análise da situação e fornecer pareceres para decisão administrativa.
Parágrafo Único:
A comissão terá o prazo de trinta (30) dias corridos para apresentação dos pareceres, após
a sua constituição.

Artigo 112. Atendido o dispositivo do artigo 3', da Lei Federal n" 9.790/99, de 23/03/99,
para qualificar como organização da sociedade civil de interesse público, fica regida pelo
presente estatuto a seguinte norma:
112.1 - observância dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e da eficiência:
112.2 - adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de beneficios ou vantagens pessoais, em
decorrência da participação no respectivo processo decisório;
112.3 • constituição do conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de compet~ncía para
opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações
patrimoniais realizadas, emitindb pareceres para os organismos superiores do CARE;
112.4 - em caso de dissoluçao, além d~ atender o artigo 104 do presente estatuto, o
patrimônio Ifquido será transferido à outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei
Federal, preferencialmente que tenha mesmo objetivo social do CARE;
112.5 - na hipótese do CARE, perder a qualificação instituida na Lei Federal, o respectivo
acervo patrimonial disponlvel, adquirido com recursos públicos durante o período em que
perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos
da Lei Federal;
112.6 - possibilidade de instituir remuneração para os dirigentes do CARE que atuem
efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos,
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a _ observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de
Contabilidade;
b _ publicação do balanço fínanceiro, na imprensa local, juntamente com o resumo das
atividades, certidão negativa de débitos do INSS- e FGTS, bem como colocar a disposição do
público em geral;
c - quando da firmaçáo de termos de parceria, serão obedecidas as instruções do Decreto
Federal n" 3.100/99 de 30/06/99 e serão contratada auditoria externa independente para
aplicação dos recursos originários do termo de parceria;
d ~ a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebida pelo
CARE, será realizada conforme determinado no parágrafo único do artigo 70 da Constituição
Federal;

Artigo 113 - O processo de votação nas assembleias será regulamentado no regimento
interno.

Artigo 114 - Quando da vacância nos cargos do conselho de administração, profissional.
comunitário o.ufiscal, poderá ser complementado a nomeação, devendo ser homologada na
assembleia subsequente.

Artigo 115 - As eventuais verbas de subvenções sociais, dotações orçamentârias ou
quaisquer recursos recebidos dos poderes públicos federal, estadual, municipal ou do distrito
Jederal não poderão ser destinados ao pagamento de pessoal.

Capítulo XVIDas disposições transitórias

Artigo 116 _ O grupo gestor inicial terá mandato de três (03) anos, podendo ser reeleito,
sendo composto de seguintes cargos:
116.1 _conselho de ..administração: presidente, tesoureiro, secretario 'e suplente,
116.2 - conselho fiscal: um titular e um suplente.

Artigo 117 • Compete ao grupo gestor:
117.1 - estruturar o CARE;
117.2 - constituíras conselhOS dos profissionais e comunitário;
117,3 - formar parceria com instituições de assistência social, educacional, publica e privada;
117.4. estruturar cursos e atividades;
117.5 - elaborar normas e regras internas,

j
•

J
Advogado
Nome: Virginia Iele AS! S 72. 3

Carazinho (RS), 01 de maio de 2014.
l
I

Artigo 118 ~O presente estatuto entra em vigor a partir desta, devendo proceder ao tramite
legal para registro e demais providências cabíveis. .-

Presidente
Nome: Magno de Moura Hoffmann
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