
( x ) Projeto de Lei O-lj\AL(

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA:

Protocolo nO:8705
Em: 29/09/2014 -14:07:30

EMENTA: Declara Utilidade Pública o Grupo de Socorristas
Voluntários (GVS). nos termos das Leis Municipais n' 4095/90 e 6449106,, .

Art. 10
- É Declarada de Utilidade Publica Municipal de Carazinho, o Grupo de Socorristas

Voluntários (GVS). nos termos das Leis Municipais n' 4095/90 e 6449/06

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

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/09/2014,

Orion Albuquerque - PSDBRudi Brombilla - PROS

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:---- ._----



Ata . de Constituição, Fundação e Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - Socorristas Voluntários de Carazinho

Ata n." 01

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às dezoito horas e
trinta minutos, na sede da Associação dos Socorristas Voluntários de
Carazinho, situada na BR 386, km 178, anexo ao Posto RH Riss, foi realizada à
assembléia, no Município de Carazinho, Rio Grande do Sul, reuniram-se em
Assembléia Geral cidadãos e cidadãs de Carazinho, para constituir e fundar 4,,";;'
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Nesta oportunidade, IJr. jj
assumiu a presidência dos trabalhos, por aclamação, o Senhor Fábio Luís f;: ~ 'ª' ~ ;; .
Carpas da Silva, brasileiro, solteiro, funiconário público, portador do RG nO.1g S ~~a:
3100748981 e do CPF na 838.495.720-72, residente na Rua Vitória na 511,\::; nj'>~
Carazinho, RS, CEP 99500-000, que agradeceu a sua indicação e convidou a ~ ".'õ '~ ~~
mim Jéssica Claudiane Farias, brasileira, solteira, técnica em enfenmagem, ;, .~ ~ 1:. ;;~-.~ ,. ••..• ",'-'
portadora do RG. na. 6108455335, e do CPF sob o na 025.136.820-33, V:) :: x. c,;-;
residente na Rua Neif Salin, n." 691, Carazinho, RS CEP 99500-000, para \'~,,": z:;
secretariar a sessão, o que aceitei. Foi lida a ordem do dia para a qual fora \::.<::S.•.
convocada esta Assembieia Geral, que tem os seguintes objetivos: a) Fundar ',./
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos; -
b) Decidir sobre o nome da Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público; c) Aprovar o Estatuto; d) Eleger e Empossar a Diretoria e O Conselho
Fiscal. O Senhor Fábio esclareceu sobre a necessidade de criação da referida
Organização e sobre a escolha do nome que a Entidade deve ter. Colocado o
nome em votação foi decidido, por unanimidade, que a Entidade seja
denominada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Socorristas
Voluntários de Cafazinho. O Presidente da mesa solicitou da Secretária a
leitura do projeto do Estatuto, que após a discussão e intervenções, foi
colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, por
aclamação. A seguir, o Senhor Presidente da mesa determinou que
procedesse a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da Entidade para o
mandato de 3 (três) anos, de conformidade como disposto no Estatuto recém
aprovado. Após a abertura de espaço para apresentação de chapas, apenas
uma se apresentou, sendo eleita por unanimidade, por aclamação, com a
seguinte composição: Diretoria - Presidente: FÁBIO Luís CARPES DA SILVA,
portador do RG na. 3100748981 e do CPF na 838.495.720-72, residente na Rua
Vitória n.o 511, Carazinho, RS, CEP 99500-000; Vice-presidente: JÉSSICA
CLAUDIANE FARIAS, brasileira, solteira, técnica em enfermagem, portadora
do RG. na, 61-08455335, e do CPF sob o na 025.136.820-33, residente na Rua
Neif Saiin, na 691, Carazinho, RS CEP 99500-000; Secretária: TAMIRES DOS
SANTOS, brasileira, solteira, técnica am enfermagem, portadora do RG nO.
9094871581, e do CPF na 835891130~ residente na Rua Beijamin Constant,
na 504 - Carazinho, RS, CEP 99500-000; 20 Secretário: FELIPE TOMBINI
LEAL, brasileiro, solteiro, bombeiro, portador do RG na. 1099450643, e do CPF
na 813.595.00Q-49, residente na Avenida Pátria, n0197 - Carazinho, RS, CEP
99500-000; Tesoureiro: MARIA ELlZABETE TAVARES OTERO, brasileira.
solteira, caixa. portadora do RG. n°.4062872082, e do CPF sob o na. F ~ o.i.
014.579.600-01. residente Rua Lima e Silva, na 77, Carazinho, RS. CEP
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99500-000; 2° Tesoureiro: PAULO ROBERTO KLEIN BANDEIRA, brasileiro, 1ii s •.~~'l
casado, motorista, portadora do RG. 0632720872, e do CPF sob o n°. ff. ~;g ';.;" ~
416.593.250-72, residente Rua Santiago Matiotti, nO 106 -, Carazinho RS; ~ ~ Q ] .ª ~
Conselho Fiscal: Membros Efetivos: VERA, LÚCIA PARIZOnO, MAIARA '%. 8 ~~&
PARIZOnOe ANDERSON pARlzOno; Suplentes: ODILON CARPES DE L~;g~- '"
FRAGA, ANDERSON MATEUS PADILHA e ELlSÂNGELA DA SILVA ,. '"
PEREIRA, Prosseguindo, todos foram empossados nos 'seus cargos.' O ~<!, £1
Presidente recém eleito assumiu a direção dos trabalhos agradecendo o voto ~
de confiança dos associados à esta gestão, e a honrosa presença de todos
nesta primeira Assembléia Geral. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Socorristas Voluntários
de Carazinho encerrou os trabalhos, e eu Jéssica Claudiane Farias, que servi
de Secretária lavrei a presente ATA, que lida e achada conforme, vai por mim
assinada, pelo Presidente da mesa, contendo, também, a assinatura dos
associados fundadores.

,/

t::;:;, '.t ,J-,&-!- ,j, i ,4
~IBIOLuís CARPES DA SILVA
// Presidente
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ESTATUTO DA ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLlC~~ Ô \; ~õ
SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO 'v" <, ~~,J,

-;.::=l y'/
CAPíTULO 1- DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS ~'''.",

~
Art.1', A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO, -~
SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO, constituida em vinte e OITO de maio
de dois mil e quatorze, sob a forma de uma associação, é uma pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, e duração por tempo indeterminado, com sede na BR 386,
Km 178, Distrito Industrial, no Município de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul e

foro em Carazinho-RS.

,", .."'.o'.

Art. 2', AORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO -
SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO tem por finalidades a promoção
gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das
organizações de que trata esta lei, com o intuito de prevenir acidentes automobilísticos,
domiciliares, ocupacionais entre outros, treinar, orientar e capacitar profissionais da
saúde, de outras áreas além de estudantes e voluntários em geral para o atendimento
pré-hospitalar, a promoção gratuita da saúde, observando-se a fonna complementar de
participação das organizações de que trata esta lei, com a finalidade de realizar o
atendimento prê-hospitalar, remoção de acidentados e enfermos e a promoção do
voluntariado, com a criação de vagas de estágios para que estes futuros
profissionais(estudantes) e voluntários em geral, possam praticar os conhecimentos
adquiridos. (Conforme an. 3" da Lei 9.790/99).

Parágrafo único. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO
_ SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO nào 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 exercício de suas atividades, e os aplica
integralmente na consecução do seu objetivo social. (Conforme o art. 1°, o Parágrafo

único, da Lei nO 9.790199).

Art. 3°. No desenvolvimento d~ suas atividades a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTARIOS DE
CARAZINHO observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça,
cor, gênero ou religião. (Conforme o art. 4°, inciso I, da lei 9.790/99).

Parágrafo único. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO
_ SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO, se dedica às suas atividades por
meio da execução direta de projetos, programas ou planos de ações, por meio de
doações e/ou cedência de recursos fisicos, humanos, doações financeiras, ou prestação
de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos
do setor público que atuam em areas afins, (Conforme o art. 3°, parágrafo imico. da Lei

9.790/99).

Art. 4°. A ORGANIZ~ÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - /L Dl
SOCORRISTAS VOLUNTARIOS DE CARAZINHO terá um regimento intemo que" f .
aprovado pela assembléia geral, disciplinará o seu funcionamento.
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RELAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA

Relação dos componentes da DIRETORIA atual da Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público SOCORRISTAS
VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO:

1. FÁBIO LUís CARPES DA SILVA - PRESIDENTE, brasileiro,
solteiro, maior, funcionário público municipal;

2. JÊSSICA CLAUDIANE FARIAS - VICE.PRESIDENTE,
brasileira, solteira, maior, técnica em enfermagem;

3. TAMIRES DOS SANTOS - SECRETÁRIA, brasileira, solteira,
maior, técnica em enfermagem;

4. FELIPE TOMBINI LEAL - SEGUNDO SECRETÁRIO,
brasileiro, solteiro, maior, bombeiro;

5. MARIA ELlZABETE TAVARES OTERO - TESOUREIRA,
brasileira, solteira, maior, caixa;

6. PAULO ROBERTO KLEIN BANDEIRA - SEGUNDO
TESOUREIRO, brasileiro, casado, motorista;

CONSELHO FISCAL:

1. VERA LÚCIA PARIZOTTO, brasileira, casada,
microempresária;

2. MAtARA PARIZOTTO, brasileira, solteira, maior, policial
militar do Corpo de Bombeiros,

3. ANDERSON PARIZOTTO, brasileiro, solteiro, maior,
eletricista-mecânico;

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:

1 ODILON CARPES DE FRAGA, solteiro, maJOr,bio-médico;

2. ANDERSON MATEUS PADILHA, brasileiro, solleiro, auxiliar
de serviços-gerais:

3, ElISÂNGELA DA SILVA PEREIRA, brasileira, casada, do lar;

Carazinho (RS), 02 de Junho de 2014,
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO:

FÁBIO Luís CARPES DA SILVA

~Presidente -
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RELAÇÃO DOS SÓCIOS.:FUNDADORES

Relação dos sócios-fundadores da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - SOCORRISTAS
VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO

1. FÁBIO Luís CARPES DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior,
funcionário público municjpal;

2. JESSICA CLAUDIANE FARIAS, brasileira, solleira, maior,
técnica em enfermagem;

3. TAMIRES DOS SANTOS, brasileira, solteira, maior, técnica
em enfennagem;

4. FELIPE TOMBINI LEAL, brasileiro, solteiro, maior, bombeiro;

5. MARIA ElIZABETE TAVARES OTERO, brasileira, solteira,
maior, caixa;

6. PAULO ROBERTO KLEIN BANDEIRA, brasileiro, casado,
motorista;

7. MAIARA PARIZOnO, brasileira, solteira, maior, policial
militar do Corpo de Bombeiros;

casada,brasileira,PARlzono,8. VERA LÚCIA
microempresâria:

9. ELlSÂNGELA DA SILVA PEREIRA, brasileira, casada, do lar,

10. ODILON CARPES DE FRAGA, solteiro, maior, bio-médico;

11. ANDERSON PARIZOTTO, brasileiro, solteiro, maior,
eletricista-mecânico;

12.ANDERSON MATEUS PADILHA, brasileiro, solteiro, auxiliar
de serviços-gerais.

Carazinho (RS), 02 de Junho de 2014 .
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CN1L.DE lNTl;R.ESSE
PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO:

FÁBIO luís CARPES DA SILVA

~Presidente -
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99500-000; 2' Tesoureiro: PAULO ROBERTO KLEIN BANDEIRA, brasileiro, '!! t.'.e.J :,;.<;,'.'
casado, motorista, portadora do RG. 0632720872, e do CPF sob o n'.;;:' 6 cj.Q ~::i,
416.593.250-72, residente Rua Santiago Matiotti, nU 106 -, Carazinho RS; ~.'" F,:. ~.i_.. k,',
Conselho Fiscal: Membros Efetivos: VERA. LUCIA PARIZOnO, MAIARA '''' ~ _ - ._o ,"".~r;éPARIZOnO e-ANDERSON PARIZOnO; Suplentes: ODILON CARPES DE o,~ -,j
FRAGA, ANDERSON MATEUS PADILHA e EUSÁNGELA DA SILVA \"f:,:: "
PEREIRA. Prosseguindo, todos foram empossados nos seus cargos." O ~Q<I /}

Presidente recém eleito assumiu a direção dos trabalhos agradecendo o voto ~
de confiança dos assodados à esta gestão, e a honrosa presença de todos
nesta primeira Assembléia Geral. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da
Organizaçãoda SociedadeCivil de InteressePúblico- SocorristasVoluntários
de Carazinho encerrou os trabalhos, e eu Jéssica Claudiane Farias, que servi
de Secretária lavrei a presenteATA, que lida e achada conforme,vai por mim
assinada, pelo Presidente da mesa, contendo, também, a assinatura dos
associados fundadores.

~
~ ~,&--r.nJ 51~

F;- 610 Luís CARPESDA SILVA
". Presidente
;'



~--------------_. __ . -- .__ ._-
. ,

.---.-
.,(~ç:P':J
/~

. CAPíTULO 11- DOS SÓCIOS, DIREITOS E DEVERES !f'.~,~j
Art. 6'. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - l' f,f ~ '8)
SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO é constituída por número ilimitado de %! .~ ~ ;3 ':
sócios: .distribuídos nas seguintes categorias: fundadores, contribuintes, associado- ~~ ~ ô ~~~
voluntanos, !3tc. ~~ -ci. .ff
Parágrafo Uni co: A admissão ou exclusão dos associados é atribuição da assembleia \ .;~~,:-'~
geral. \ c. C,iõ

.~ ;;:~-. to
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A,rt.5°. A fim de cumprir suas finalidades,a instituiçãose organizaráem tantas
unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão
pelas disposições estatuárias.

Art. 7°. São direitos dos sócios fundadores, contribuintes e voluntários quites com
suas obrigações sociais e ocupacionais:
I - Votar e ser votado para os cargos eletivos, observadas as restrições de ordem legal e
estatutária;
11-Tomar parte nas assembleiasgerais.
111 - Usufruir do conhecimento repassado ao associado-voluntário através de
treinamentos, cursos, viagens de integração com entidades coirmãs, etc, para a
finalidade que se destina, circular com o uniforme em atividades de ordem social e
cultural que a diretoria da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO instituir;
IV - Portar, usar em seus uniformes brevês, condecorações, "bolachas", medalhas eJou
reconhecimentos relacionados a cursos e/ou treinamentos que se destinam a finalidade
da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO -
SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO previamente aprovados pela diretoria
e/ou assembleia geral e os Sócios Fundadores farão uso de Insignia indicativa à sua
categoria;
V - Frequentar a sede da organização, na forma que for deliberada no regime interno,
por circulares ou em oficios emitidos pela diretoria da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO;
VI - Reabilitar os direitos, quando em atraso, pagando as mensalidades com valores
atualizados, quando o seu tipo de categoria for associado contribuinte;
VII - Apresentar à diretoria da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO, propostas e projetos
que julgar de interesse da mesma, dos associados ou da sociedade;
VII! - Para ser admitido como associado-voluntário, o candidato deverá ser apresentado
através de proposta escrita e assinada por sócios fundadores e associado-voluntário
ativo com 30 (trinta) dias ou mais de atividades na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO e
estar em pleno gozo de suas regalias estatuarias;
IX - Apresentar experiência de três (03) meses na áraea de Primeiros Socorros e/ou
Curso Adequado, para depois realizar o curso de capacitação e assinatura do contrato do
associado-voluntário para ter o direito de entrar na escala de serviço/plantão de acordo
com a disponibilidade e interesse da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE
INTERESSE PÚBUCO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO;
Parágrafo Primeiro: A admissão será efetuada após a proposta ser analisada e
aprovada em reunião de assembléia geral;
Parágrafo Segundo: Em casos de urgência/emergência, exemplo: busca de recursos
humanos (associados-voluntários), busca de sócios contribuintes, etc, admissão poderá
ser efetuada após a proposta ser analisada e aprovada pela diretoria.
Parágrafo Terceiro: O associado-voluntário poderá, a qualquer tempo e
independentemente de sua qualidade ou condição, solicitar seu desligamento do quadro
da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO
SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO, desde que seja feito, por aviso
prévio escrito com no mínimo trinta (30) dias, esteja adimplente com suas obrigações ~,t-~r1~'
mensais se o caso for de soda contribuinte e a escala de serviços/plantões não sofrer .-

) . ,
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•.com a falta de associados~voluntários para a execução de suas tarefas e serviços que se
destina a finalidade da instituição.

Art. 8°. Mediante decisão da assembleia geral especificamente convocada para
esse fim, o associado-voluntário, independentemente de 'sua qualidade e condição,
poderá ser excluído por motivo grave devidamente apurado, em especial pela prática de
ato e'mque tenha usado de má-fé o nome da entidade, bem como a de seus membros,
ou ter cometido ato contrário à finalidade e objetivos da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDAOE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE
CARAZINHO, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, inclusive com
nomeação de defensor em caso de revelia.
Parágrafo Primeiro: A deliberação pela exclusão será tomada pela maioria dos
presentes à assembleia geral especialmente convocada para este fim.
Parágrafo Segundo: Da decisão que decretar a exclusão caberá recurso.

Art. 9'. São deveres dos sócios:
I - Cumprir as disposições estatutárias e regimentais;
11 • Acatar as decisões da diretoria.
111 - Usar o uniforme, os equipamentos de proteção individual - epi's, higienizar,
conservar e manter em ordem os bens móveis, imóveis, utensiHose materiais em geral,
evitando assim o desperdício e degradação dos mesmos;
IV - Servir a esta entidade, fisicamente e moralmente.Sempre que seja possível,
participar de todos os eventos, escala de serviços/plantões, reuniões, cursos e
treinamentos quando convidado ou convocado;
V - Ser solidário, buscando manter e promover dentre os associados~voluntários, o
espírito pleno de harmonia, cordialidade, irmandade e cooperação;
VI - Cumprir fielmente, em obediência as obrigações deste estatuto e o regimento
interno, bem como a deliberação da diretoria da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
DE INTERESSE PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO;
VII - E obrigatória a realizaçãodo curso de capacitação para a finalidade que se destina a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - SOCORRISTAS
VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO, a todos os associados-voluntários e após aprovado,
assinar o contrato de prestação de serviço voluntário;
VIII - Exercer os cargos para os quais tenham sido eleitos ou designados através da
assembleia geral, diretoria ou presidente da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE
INTERESSE PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO;
IX - Comparecer as assembleias gerais, participando de seus trabalhos, 11aforma das
disposições estatuârías e regulamentares;
X- Pagar pontualmente as mensalidades e demais encargos de•.•.idos a ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS
DE CARAZINHO independentemente da categoria de sócio;

Art. 10°. Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos
da Instituição.

Art. 11'. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO _
SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO será administrada por
1 ~ Assembléia geral;
11 ~ Diretoria; •
11l- Conselho fiscal;(conforme o art. 4°, inciso 111,da Lei 9.799/99).
Parágrafo Único: A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO remunera seus
dirigentes que efetivamente atuam na gestão executiva e aqueles que lhe prestam
serviços especificas, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo
mercado na região onde exerce suas atividades,(Conforme o art. 4°, inciso VI, da Lei
9.790/99).

Art. 12°. A assembléia geral, órgão soberano da Instituição, se constituirá
sócios em pleno g02:0 de seus direitos estatutários,

"Ç>.; .~ .• ,
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'." '. Art. 13°; Compete à assembléia geral:
I -, Eleger a diretoria e o conselho fiscal;
11M Decidir sobre reformas do estatuto, na forma do art. 33;
111- Decidir sobre a extinção da instituição, nos termos do artigo 34;
lV - Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar
patrimoniais;
V - Aprovar o regimento interno;
VI - Emitir ordens normativas para funcionamento interno da Instituição;

Art. 14°. A assembléia geral se realizará, ordinariamente, uma vez por ano para:
I - Aprovar a proposta de programação anual da Instituição, submetida pela diretoria;
11- Apreciar o relatório anual da diretoria;
111 - Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo conselho fiscal;

Art. 15°. A assembléia geral se realizará, extraordinariamente, quando convocada:
I M Pela diretoria;
11 - Pelo conselho fiscal;
111 - Por requerimento de um terço de sócios quites com as obrigações sociais e
ocupacionais.

Art. 16°. A convocação da assembléia geral será feita por meio de edital afixado na
sede da Instituição ou publicado na imprensa local, por circulares ou outros meios
convenientes, com antecedência mínima de (15) quinze dias.

Art. 17'. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO -
SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO adotara 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. (Conforme o artAO, inciso 11,da Lei 9790/99).

Art. 18°. A Diretoria será constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, Primeiro e
Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros.
Parágrafo Primeiro: O mandato da diretoria será de (36) meses, sendo vedada mais de
uma reeleição consecutiva.
Parágrafo Segundo: Não poderão ser eleitos para os cargos de diretoria da entidade os
sócios que exerçam cargos, empregos ou funções públicas junto aos órgãos do Poder
Público. (Confonne oari. 4°, parágrafo único, da Lei 9.790/99).

Art.19°. Compete à Diretoria:
I - Elaborar e submeter à assembléia geral a proposta de programação anual da
Instituição;
11 - Executar a programa,.ão anual de atividades da ORGANI?AÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL DE INTERESSE PUBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTARIOS DE CARAZINHO;
lI! - 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 - Regulamentar as Ordens Normativas da Assembléia Geral e emitir Ordens
Executivas para disciplinar o funcionamento intemo da Instituição;

Art.200. A Diretoria se reunirá no minimo uma vez por més.

Art. 21°. Compete ao presidente:
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I - Representar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLlCO-
SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO, judicial e extra-judicialmente;
li - Cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno;
111- Presidir a assembléia geral;
IV - Convocar e presidir as reuniões -da.diretoria;
V - Emitir ordens normativas para funcionamento íntemo da lnsmuição;
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Art. 22°, Compete ao vice-presidente:
1~Substih.rir o presidente em suas faltas ou impedimentos;
11-Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
111~Prestar, de modo geral, sua colaboração ao presidente;

Art. 23°, Compete ao primeiro secretário:
I - Secretariar as reuniões da diretoria e da assembléia geral e redigir as atas;
li - Publicar todas as notícias das atividades da entidade;

Art. 24°. Compete ao segundo secretário:
I - Substituir o primeiro secretário em suas faltas ou impedimentos;
11- Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
111-Prestar, de modo geral, sua colaboração ao primeiro secretário;

Art. 25°. Compete ao primeiro tesoureiro:
I - Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos,
mantendo em dia a escrituração da Instituição;
I1- Pagar as contas autorizadas pelo Presidente;
111- Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
IV - Apresentar ao conselho fiscal a escrituração da instituição, incluindo os relatórios de
desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
V - Consentar, sobre sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à
tesouraria;
VI ~Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito;
Vll - Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;

Art. 26°. Compete ao segundo tesoureiro:
I - substituir o primeiro tesoureiro em suas faltas ou impedimentos;
11• assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
111- prestar, de modo geral, sua colaboração ao primeiro tesoureiro;
IV - Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;

Art. 2JO. O conselho fiscal será constituído por 03 (três) membros ativos e 03 (três)
membros suplentes, eleitos pela assembléia geral;
Parágrafo Primeiro: O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da
Diretoria;
Parágrafo Segundo: Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo
suplente, até seu tênnino;

Art. 28°. Compete ao Conselho Fiscal:
I - Examinar os livros de escrituração da Instituição;
11~ 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; (conforme art. 4°, inciso 111da Lei 9. 790/99).
111- Requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória
das operações econômico-financeiras realizadas pela Instituição;
IV - Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;
V - Convocar extraordinariamente a assembléia geral;
Parágrafo único: O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 03 (três) meses e,
extraordinariamente, sempre que necessário;

CAPITULO IV - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 29°. Os recursos financeiros necessários à manutenção da ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVil DE INTERESSE PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS
DE CARAZINHO poderão ser obtidos por:
I - Termos de parceria, convênios e contratos firmados com o poder público (municipal,
estadual e federal) para o financiamento de projetos na sua .ârea de atuação; r ("~.::-__
fi - Contratos e acordos firmados com empresas e agencias nacionais e internacionais; ~-<' )
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CAPíTULO V - DO PATRIMÔNIO

"_'111- Dpações, legados e heranças;
V - Associados contribuintes, clubes. de serviços e outras ONG 's - OrganiZação não
governamentais;
VI - Recebimento de direitos autorais, verbas judiciárias, etc. , ,.f74: .~
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Art,30', O patrimônio da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE 1,'#15 ';;~
PÚBLICO SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO será constituído por i,:3 ~ 11 ,5 ~
contratos de cedência, doações ou aquisição de bens móveis, imóveis, veiculas, \ ~ :? '5 "~ ;
semoventes, ações e títulos da dívida pública. t~ .~(7,'" ~

'~'";-;:';PI ~'.\C) ._, "~'Art. 31°. No caso de dissolução da Instituição, o respectIvo patrimônio líquido será \ ';.:.. ~. ~
transferido à outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, Y-_';'._~

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. "<:0ç.'',--
Art. 32'. Na hipótese da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO - SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO obter e, posteriormente,
perder a qualificação instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponivel,
adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação,
será contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos tennos
da mesma Lei, preferencialmente que tenha ° mesmo objetivo social. (Conforme oarr. 40,
inciso V, da Lei 9.790/99).

CAPITULO VI- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 33°. A prestação de contas da Instituição observará as seguintes normas:
(Conforme carl. 4', inciso VII, da Lei 9,790199).
I - Os principias fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade;
Jl - A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercicío fiscal, ao
relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as
certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os â disposição para
o exame de qualquer cidadão;
1JI - 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;
IV - 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;

CAPiTULO VII - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 34°. O ptesente estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, por decisão
da maioria absoluta dos sócios em assembléia geral especialmente convocada para esse
fim, e entrará em vigor na data de seu registro em cartório;

Art. 35', A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO _
SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS DE CARAZINHO será dissolvida por decisão da
assembléia geral extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se
tàmar impossível à continuação de suas atividades;

Art. 36°. Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria e referendados pela
assembléia geral;

Carazinho (RS), 28 de maio de 2014,

./ /'.".[..:/~ ?/x /97
FÁBIO LUIS CARPES DA SILVA

PRESIDENTE
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