ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DE GOlAS

DE 2014.

pública

a

entidade

que

especifica. "

E BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos
constante

'/"1

(, Art.

0

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO, inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nO08.399.962/0001-77,

com sede no

município de Posse-GO.

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

SALA DAS SESSÕES,EM

DE

2014.

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Jr. (Gab. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231 - Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109 / 3135
www.franciscojr.com.br
e-mail: franciscojunior@assembleia.go.gov.br

ASSEMBLEIA
LEGISLA TIVA
ESTADO

DE GDIAS

JUSTIFICATIV A

o

objetivo

do presente

projeto

é a Declaração

de Utilidade

Pública da

ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO e traz em sequência toda documentação

necessária

para tal, preenchendo os requisitos legais para sua aquisição.
A referida entidade, ao longo dos anos de atividade, vem prestando relevantes
serviços

à comunidade,

atuando

nas áreas

defesa

de direitos

sociais,

organizações

associativas ligadas à cultura e à arte, dentre outros.
São estas, pois, as razões pelas quais levo a presente questão para discussão
,e deliberação dos nobres pares, a respeito da qual, pela relevância e oportunidade da matéria,
(, conto com o apoio dos Nobres Colegas.
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Ofício n° 06/2014

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO exerce
relevante atividade de utilidade pública servindo desinteressadamente a coletividade, na forma de
palestras relativas aos prejuízos decorrentes do uso de entorpecentes, ministradas junto à grupos de
jovens da comunidade e junto à igrejas da cidade de Posse, oferecendo também suporte ao
tratamento de dependentes químicos, na forma de encaminhamento à clinicas especializadas,
promovendo inclusive amparo à família do recuperando.

Atenciosamente,
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Tibério Martins Cardoso
Delegado de Polícia
Matricula 10.590
Rua Nelson Vieira de Brito, nO 237, centro, CEP 73.900-000 - Posse - Go
Email: 13drp-posse@policiacivil.go.gov.brFone: 62 3481-2127(Tel./fax
(62) 3481-5093

www.policiacivil.go.gov.br

- Polícia Civil: 200 anos a serviço da sociedade

Estado de Goiás

mara Municipal de Posse
Biênio: 2013/2014

Jesus é o Senhor

..••..

CERTIDAO

l
\

Certificamos que revendo o livro de Atas das Sessões Ordinárias e
Extraordinárias 2013-VI, da Câmara Municipal de Posse-Go., registradas às Fls. 20V, 21, 21V,
22, 22v e 23 constatamos que o Projeto de Lei n° 09/2013; que "Considera de Utilidade
Pública à Associação
São Miguel Arcanjo,", de autoria do Executivo Municipal, foi
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, em Sessões Ordinárias realizadas
respectivamente nos dias 05/12/2013 e 06/12/2013.

Nada mais, era o que tínhamos a certificar.

MUNICIPAL

GABINETE
DA
SECRETARIA
DA
CÂMARA
DE POSSE, Estado de Goiás, aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2014.

Neusel~o~Jh
Secretária

Rua Robson Ricardo R. Barbosa Centro nº 440 Fone (062) 3481-1331 Posse - Goiás.
e-mail: camaraposse@hotmail.com
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ESTATUTO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO

QM:>ÍTULOI
~ 01"

DA NATUREZA, DENOMiNAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO

Art. 1° A ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO, fundada em 22/09/2006,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob
n.o 08.399.962/0001-77, na cidade de Posse-GO, é uma pessoa jurídica de
direito privado, constituída sob a forma de associação, sem fins lucrativos ou

/
f

de fins não econômicos e regidos por este Estatuto Social e pelas disposições
legais aplicáveis.
'f

Parágrafo

Único.

.

'Não serão remunerados,

em nenhuma

hipótese,

os

membros da ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO.
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Art. 2° A ASOCIAÇAO SAO MIGUEL ARCANJQ;tem sede e foro na Rua
Estudante

José Fernandes

Rosa n.o 1315, Setor dos Funcionários,

CEP:

73900-000, cidade de Posse, Estado de Goiás, podendo manter escritórios na
cidade

de: Alvorada

do Norte,

Simolândia,

Cabeceiras de Goiás, Formosa, Planaltina
Iaciara,

Buritinópolis,

Vila Boa,

de Goiás, Guarani

Nova Roma, São Domingos, Divinópolis, Cavalcante,

de Goiás,
Mambaí,

Damianópolis, Sítio D'Abadia, Flores de Goiás, São João D'Aliança, Água
Fria, Colinas
do Sul, Alto Paraíso, Teresina de Goiás e São MigueL
,
~

'1
:~.

Art. 3° A ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO tem por finalidade:
I - Proporcionar à criança, jovem e à família experiências de vida que as
consci
inf

f

tizem de sua importância como seres humanos e suscitar lideranças
.~; adult~;
@Ü~
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e-ma,1 cartono@cartonoJc
com br - wwwcartono)c
com br - Fone (62) 3481-1390
Rua Alfredo Nasser n" 85 LOjas 415 . Conjunto JC Center Posse. GO • CEP 73900-000
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II - Realizar, patrocinar e promover, direta ou indiretamente,

i .~ ~

seus valores éticos, direitos e deveres sociais;
direta e

integral, resgate e restabelecimento da criança, do jovem e da família;
IV - Congregar profissionais das diversas áreas para estudos, planejamento,
intercâmbio, debates, seminários, congressos, cursos e eventos que ajudem à
formação de agentes que possam atuar eficientemente junto à criança, ao
jovem e à família para seu resgate, valorização e restabelecimento

de sua

identidade como base e fundamento da sociedade;
V - Atuar junto aos poderes constituídos e à iniciativa privada, com vistas à
(

propagação e divulgação dos ideais e objetivos da entidade;
VI - Manter

convênios com pessoas físicas ou jUlidicas, nacionais

ou

internacionais

para atuação em programas ou projetos identificados com

essas finalidades;
VII - Prestar direta ou indiretamente,

serviços à comunidade sob forma de

cursos, seminários, exposições, audições, espetáculos, filmes, cd's, mostras,
edições, publicações, bem como mediante concessão de bolsas de estudos e
manifestações voltadas para os objetivos da restruturação

da infância e da

família.
Parágrafo único - A ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO possuirá todo
e quaisquer veículos, tais como, Editora, Escola, Livraria, Gráfica, Estúdio
de Gravação, etc., os quais sejam necessários e essenciais à concretização
eficaz de seus fins; poderá produzir livros, jornais, revistas, programas de
televisão, áudio e vídeo, CDs, camisetas, bottons, jogos, impressos, pl'odutos
para escritório e roupas, desde que, estritamente vinculados aos objetivos do
e:ttatu '0, -estando autori~do." taarrmbém,
1;
o registro das respectivas marcas.
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Art. 4° O prazo de duração da ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARC
indeterminado

e sua

dissolução

observará

as regras

dispostas

Estatuto Social.

" ~.

.

CAPÍTULon
DO PATRIMÓNIO E RENDAS
SUA DISPOSIÇÃO E DESTINO

Art. 6° O patrimônio

da ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO

composto por: imóveis de sua propriedade; os veículos, móveis e utensílios e
fundos a ela pertencentes por atividade própria, doação e ajudas públicas e
privadas,

sejam conveniadas ou não conveniadas, salvo algo que apenas

tiver utilizado à guia de .empréstimo, usufrutos e da mesma entidade;
J

l,.
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Parágrafo Primeiro~~Único 'por ~'aràc'terística intrínseca
-

. t.~'> \
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i ,.

a ASSOCIAÇÃO

.

.'

SAO MIGUEL ARCANJO nao tem capItal SOCIala ser: expresso
" " "l',' >"\ \,~'4,.}
,

fr.7!;':,~

li,

1/ •

Parágrafo Segundo - Em caso de dissolução, o patrimônio da ASSOCIAÇÃO
SÃO MIGUEL ARCANJO será revestido em prol das entidades filantrópicas
com sede na cidade de Posse-GO, conforme as orientações da Presidência e
do Conselho Fiscal, decidida em Assembléia geral.

Art, 7° Constituem rendas da ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO:
I - dotações ou subvenções eventuais diretamente

da União, dos Estados e

Municípios ou através de órgãos públicos da administração direta e indireta;
II - auxílios, contribuições e subvenções de entidades públicas e privadas,
nacionais, ou estrangeiras;
III - d£ções ou le,gad?i;
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IV - produtos

de operações

de crédito, internas

ou externas,

financiamento de suas atividades;
V - rendimentos próprios dos imóveis que possuir;
VI - rendas em seu favor constituídas por terceiros;
VII - usufrutos que lhe' forem confe,ridos;
VIH - juros bancários e outras receitàs de capital;
IX - valores recebidos de terceiros em pagamento de serviços ou produtos;
X - contribuições mensais de seus associados.

Parágrafo Único. As rendas da ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO
somente poderão ser utilizadas para manutenção de seus objetivos.

CAPÍTULO IH
DA ESTRUTURA ORGÂNICA
DOS ORGÃOS CONSTITUTrvOS
I

~

Art. 8° A ASSOCIAÇÃO 'SÃO. 'MIGUEL ARCANJO tem como órgãos
~_,

,T

deliberativos, administI'ativos e de contI'ol~ interno:,
I - Assembléia Geral;
H - Conselho Fiscal;
III - Comissões; e
IV - Presidência.
DA ASSEMBLÉIA

GERAL

Art. 9° A Assembléia Geral é o órgão soberano da ASSOCIAÇÃO SÃO
MIGUEL ARCANJO e de caráter deliberativo. É constituída pelo Presidente
e sua Diretoria, pelo Conselho Fiscal, Contribuintes e Associados, em pleno
gozo de seus direitos estatutários.

~1° -

Os membros natos e contribuintes

Assembléia

poderão ser substituídos

Geral, por respectivos procuradores,

na

desde que justificados

previamente;
~~~-~. ex-contri~uintes.-não possuem direito a voto.

W@2N1!)J)!?~1~L

4

{J': C(!~

~

C(!adanu

e-ma,1 cartono@cartonOjC
com br - wwwcartono)c
com br - Fone (62) 3481-1390
Rua Alfredo Nasser n' 85 LOjas 4/5 - Conjunto JC Center Posse - GO "CEP 73900-000

11

I Autentico

reprodução

AUT

18/11/1994

11I

Joelma

Dou Fé Pos/s;13'de

de Souza \~r

i

-

~

-

fevereiro

I
iliirte•

\

Selo: 04351402121351026-0001
Co"nsulte em htlp l/extraJudlclal

tL

TICAÇAO
f Ilps a presente fotocópia que é a
e fOI apresentado
Lei n° 8 935 de

para os devido
fiel do documento

Tabeliã

9
,./
I)go JUs br •

~--

.

de 2014

i
Substituta
-

Art. 10. Compete privativamente

à Assembléia Geral:
•

I - Eleger os membros do Conselho;Fiscal eseus;i-espectivos suplentes;
;".:

II - Elaborar

e aprovar

".

.r

o. R~gfmento Interno

da -AsSOCIAÇÃO

." .
,

MIGUEL ARCANJO; ..

..

IH - Deliberar sobre o valor dOascontribuições mensais dos associados
contribuintes;
IV - Deliberar sobre o plano anual de trabalho, elaborado pela Diretoria;
V - Examinar

o relatório da Diretoria

e deliberar sobre o balanço e as

contas, após parecer do Conselho Fiscal;
VI - Eleger a Presidência da ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO, bem
como afastá-la ou destituí-la nos casos previstos neste estatuto;
VII - Eleger e destituir o Conselho Fiscal;

.

VIII - Votar alterações deste ~statuto .
,. I
•

Art.

11.

A Assemb'léia

extraordinariamente,

I)

"IJ

~

C :

I

"

Ordinária'
/ re~nir-se-á" uma
I'/'
1-,

quando co~\j~~ada. ..
•

. I.

,~'\

\.)

vez ao ano e,

\' . í
vJjt

~ {L~
91° - Deverão convocar a Assembléia ordinária:

I - O Presidente do Conselho Administrativo, a qualquer momento;
II - O Conselho Fiscal, quando não convocada a Assembléia ordinária pelo
presidente até o dia 31 de dezembro, no prazo de 30 dias;
III - Um quinto dos associados, desde que feita por escrito.

92° - Deverão convocar a Assembléia extraordinária:

I - O Presidente do Conselho Administrativo,

a qualquer momento;

II - O Conselho Fiscal, por motivo de urgência ou emergência;
IH - U'«luinto
urg~nfa

dos associados, desde que feita por escrito e por motivo de

ou eme~ência;?

'íW({$ef!i» t?5V

VI
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DO CONSELHO FISCAL

Art. 12.
constituído por três membros e dois suplentes, encerrr;mdo o seu mandato
."',

concomitantemente com o mandato do Presidente.

.

garantidos a reeleição.

Art. 13. Compete ao Conselho Fiscal:

I - Fiscalizar e dar parecer fundamentado
patrimonial,

da administração financeira e

bem como dos balanços anuais do conselho administrativo

renovado;
J

r

II - Fiscalizar os atos dos administradores
seus deveres estatutários;

e verificar o cumprimento dos

, '. ~

IH - Convocar a AssémQléia Geral Oi.dinária, se os órgãos da administração
''l ,('

•

,

retardarem

por mais de seis "mêses essa conv'õcáçfô ou a extraordinária,
, ',. \
' I
.
. " ou
. \\."
. l'um do na agen da das
sempre que ocorrerem motivos
graves
:urgentes;---lnc
"
, .
'd
" 1\.' li\'.
assem bl elas as matenas que conSl erarem necessanas;

Parágrafo

Único. O Conselho Fiscal, para desempenho de suas tarefas,

poderá convocar peritos e assessores.

DAS COMISSÕES

Art.

14.

As comissões são órgãos da ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL

ARGANJO, e colaboram com a Presidência e o Conselho fiscal, dinamizando
a execjção de tarefas e~ecíficas.
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- As comissões serão

criadas

pela ASSOCIAÇÃO SÃO MI

ARCANJO, e serão compostas pelo Presidente,
Fiscal e, se necessário, membros convidados;

:~..

ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO, na reunião seguinte à sua posse,
para apreciação e homologação.

DA PRESIDÊNCIA

Art.

t

15.

A Presidência

é o órgão dirigente

e administrativo

da

ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO, constituída pelo Presidente, Vice
Presidente, Secretário Geral, Vice Secretário, Tesoureiro e Vice Tesoureiro.

Art. 16. O presidente eleito eseolherá.o seu vice-presidente.

Art. 17.

O presidente indical'á, antes da eleição do Conselho Fiscal, os

nomes para os cargos de Secretário Geral, Vice Secretário, Tesoureiro e Vice
Tesoureiro, os quais serão apreciados pela ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL
ARCANJO para homologação.

ParágTafo Único. Caso os nomes sejam l'ecusados, a ASSOCIAÇÃO SÃO
MIGUEL ARCANJO, indical'á três nomes para cada cargo, para escolha do
presidente, e homologarão a escolha.

Art. 18. O Secretário Geral, Vice Secretário, Tesoureiro e Vice Tesoureiro
terão seus mandatos encerrados concomitantemente com o do Pl'esidente.

Art.

19. A presidência

~m;;;l/)~es

reunir-se-á,

ordinariamente,

por

semestre

e

açãO

d:

forem necessárias, por coni

\

,.

J,i:""
~_./

(b/

Y£.~(b/

jJ.
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Art. 20. Compete à Presidência:

diretrizes a serem seguídas;

Art. 21. Compete ao Presidente:

I - Convocar e presidir as reuniões da Assembléia Geral e da Presidência;
II - Representar

a ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO em todas as

instâncias, ativa e passivamente em juízo ou fora dele.
J

r

IH - Informar

à Assembléia Geral e a ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL

ARCANJO a respeito dalátividades
•

IV - Assinar,

COJ,D.,{?

..•.

,t

' .•
/

desenvolvidas;

! I

tesou~erio: ô,s~,
cheques, ,o~dens bancárias
~\')\)'<'"

.1"

'

"

-

e outros

-

documentos para efetivação das ~despesas da ASSOCIAÇAO SAO MIGUEL
" '"\ '1\'
'\
•
ARCANJO;
"
"

/

,

"'1, \~\\I~fv/%

V - Nomear os coordenadores das comissões e da~ assembléias;
VI -Assinar os atos normativos emanados do conselho diocesano;
VII - Prestar contas de sua administração anualmente.

Art. 22.

Compete ao Vice-Presidente

substituir

o presidente

na sua

ausência e, no caso de vacância da presidência, assumi-la interinamente,
convocando, no prazo de noventa dias, a Assembléia geral extraordinária,
para

eleição

do novo presidente

da

ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL

ARCANJO, que terminará o mandato do presidente anterior.

Art. 23. Compete ao Secretário Geral:
I - Cola~orar com a presidência na dinamização dos trabalhos, conforme a
asse~eia

geral da ~~OCIAÇÃO

rMÓ!JmQJ

~Ul~

SÃO MIGUEL ARCANJO;
8

-~~'-4

~~--,~adúUo
cfié ~adano
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H - Cooperar com a presidência na preparação e realização das reu

, s
~

assembleia geral e da presidência, garantindo a redação das atas, do

membros da ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO;
HI - Providenciar

o registro: e a publicação dos atos normativos da
!

.

ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUELAJ;tCANJO;
..•.,., .
IV - Promover a publicação'~.das notícias das atividades da entidade e
.'

~:.,

I

responder pelo arquivo docuni~ntal.

Parágrafo único: Compete ao Vice Secretário, substituir o secretário na sua
ausência e, no caso de vacância, assumi-la interinamente,

até determinação

de nova eleição.

Art. 24. Compete ao Tesoureiro:
I - Colaborar com a Presidência

na dinamização e gerenciamento

da

j

t
I

tesouraria

da ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO, conforme as

diretrizes da assembleia geral; .
H - Efetuar os pagamentos autorizàdos.pelo presidente;
• t~

IH - Apresentar

anualm~rit~~'ou
tquando solicitado pelo conselho fiscal,
l,' I
".

balancetes financeiros;

4.

.'

'I",) \ '
li,

.

,

j-

.?-.~

IV - Efetuar previsão mensal e anual de receitas ,eídespesas;
\

V - Movimentar contas bancárias,

'v'/

assinar cheques e outros documentos

financeiros juntamente com o presidente;
VI - Inventariar

os bens patrimoniais

da ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL

ARCANJO;
VII - Conservar, sob sua responsabilidade,

os documentos relativos à

tesouraria;
Parágrafo único: Compete ao Vice Tesoureiro, substituir o tesoureiro na sua
ausência, que deverá ser justificada

..1

e, no caso de vacância, assumi-la

- dI'
lntenn"am,ente, at'e det~e, / lnaç~o
e nova e €Iça0.

~

r;&e/I.
~/
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CAPÍTULO IV
DOS REQUISITOS ESSENCIAIS, DA ELEIÇÃO, DA POSSE, D
EXERCÍCIO E DA PERDA DO MANDATO

DOS REQUISITOS ESSENCIAIS
1

~.;.}..
';]'

~

.. ~:

que deverá iniciar e terminar 'coincidentemente com o ano civil, podendo ser
reeleita por mais um mandato de dois anos.

Parágrafo

Único. Para

exercer

a Presidência

da ASSOCIAÇÃO SÃO

MIGUEL ARCANJO, a pessoa deverá ter ilibada reputação moral e social;

DA ELEHjÃ9, DA POSSE E DO EXERCÍCIO
J

"\-

>1.

.

~,'~/

't'.

Art. 26. As eleições d~~~m"ocorrer
s~rrlpre
no segundo semestre do ano em
,
'.
.

'~'1

.

'

*,.

que se finda o mandato do presidente em exercíéio.: "
\.

'\ .~) ••••;'1

)'

.

.',

~'\I ,-~- ~.••.

Art. 27. As pessoas para serem eleitas devem/em princípio, alcançar dois
terços ou mais dos votos válidos e apurados em 1° ou em 2° escrutínio, ou em
3°, com a maioria simples dos votos válidos e apurados.

Art. 28. O presidente será diplomado, perante a assembleia geral, por quem
presidiu a eleição, na mesma assembleia que o elegeu, e tomara posse no
primeiro dia do ano subsequente a eleição.

DA PERDA DO MANDATO

Artigo 29\ Os ocupantes de cargo na Presidência da ASSOCIAÇÃO SÃO
l\tIIGT-TE£
ARCANJO poderá perder o mandato nos seguintes casos:

,W~e»Ji 6JM~C

']

~~~.:
ce~

~~bw
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I - Não desempenhar as funções ou não cumprir os deveres e obriga
este estatuto lhe atribui;

II - Demonstrar, no exercício de sdás funções, inaptidão para o cargo.

Artigo 30.

,

~r~l

.

A convocação-,daf~sembléia
•.

cargo da Presidência

para destitUi~ão de ocupante d

f '

~'.

do. ConseTho Nacional poderá 'ser feita por

:115

membros da ASSOCIAÇÃQ .SÃO MIGUEL ARCANJO.

Artigo 31. Após a apresentação da proposta de destituição, a ASSOCIAÇÃO
SÃO MIGUEL ARCANJO dará prioridade

à sua apreciação, conforme o

seguinte rito:

a) A ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO designará um Presidente

ad

hoc para conduzir os procedimentos de destituição;

f'

b) o Presidente

será destituído

pelo voto concorde de dois terços dos

presentes à Assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo

.

ela deliberar, em primeira,eonvocação,
.

sem a maioria absoluta dos membros

'
-),

do Conselho Nacional, ou com menos de ,um terçO)1aSCOnvocações seguintes;
'.

,~~ I \

..~,,)\

I ,.",-

.'

.
'\

)'"

c) a destituição será decidida em votaçã~

' -

\

-.'

.~.

;e6i:êr~\~rc;

CAPÍTULO V

Art. 32. Aprovado o presente estatuto, mantem -se, se for o caso, de forma
excepcional, o mandato do atual presidente,

se ainda houver interesse em

exercer sua função.

Art. 33. Este estatuto poderá ser modificado mediante aprovação de dois
terços d'ÔSmembros votantes da Assembléia Geral, especialmente convocada
para hse fim.
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Art. 34. A Convocação da Assembléia Geral para a revisão do
estatuto ou dissolução da ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO,
ser feita mediante proposta do presidente ou por um quinto dos membros.

Art. 35. Os casos não previstos ou omissos neste estatuto serão decididos
soberanamente pela Assembléia Geral.
f<."

t~i.,

.i

e~ vigor imediatamente

Art. 36. Este estatuto entrará

apÓs sua' a:pro~ação,

;)'

que foi realizada por unanimidade através de Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária, pI'eviamente convocada e realizada em 22/10/2013.
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Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Arcanjo

da Associação São Miguel

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às vinte
horas, na Rua Estudante José Fernandes Rosa n.o 1315, Setor dos Funcionários,
nesta cidade de Posse-GO, reuniram-se em assembléia geral ordinária e
extraordinária, as pessoas -que faziam parte da direção e até mesmo, que são
associados, que estavam envolvidas, ou que mantinham qualquer elo ou vínculo na
Associação São Miguel Arcanjo, seja de forma direta ou indireta, cujas assinaturas
constam no final da presente ata, em atendimento ao edital de convocação
previamente publicado, convocado pelo Sr. Abílio Francisco de Oliveira Júnior,
então presidente que responde por referida associação. Usando a palavra, o então
presidente da associação e também presidente desta, declarou iniciada a
assembléia, convidando a Sra. Maria de Jesus Alves dos Santos, para secretariar a
sessão, e após iniciou a leitura do edital de convocação com o seguinte teor: "ficam
convocados todos os associados, os representantes
da Associação São Miguel
Arcanjo e todas as pessoas interessadas, para se reunirem no dia vinte e dois dias
do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas, na Rua Estudante
José Fernandes Rosa n.o 1315, Setor dos Funcionários, nesta cidade de Posse-GO, a
fim de deliberarem a segu,rnte. ordem do dia: 1) Apresentação, Reorganização e
Reativação da Entidade;<2l' fitschs.são e ,;Aprovação do Novo Estatuto Social; 3)
Eleição de Nova Diretoria;' além. 'dedemàif~ss$tósde:
interesse da Associação.
Posse"GO, 01 de outubro de 2013". A seguirno'item :1" dá pauta o presidente da
assembléia informou aos presentes que a associação encontrava-se inativa desde o
ano de dois mil e nove, uma vez que a mesma manteve "Se :efetivamente paralisada,
ocorrendo somente a última eleição em 17/09/2008, nãO existindo nenhuma espécie
de-atuação, empenho e interesse da diretoria ali eleita e empossada em manter a
entidade e exercer suas funções. Dessa forma a entidade manteve-se bastante
ociosa, faltando iniciativa, incentivo e promoção de atividades, de forma direta ou
indireta, e assim, não existiu registros que provasse a atuação da associação ou de
algum dos seus membros na cidade de Posse-GO. Por tal motivo, posterior a essa
data, consequentemente não foram realizadas nem as eleições necessárias e ainda
ocorreu extravio de todos os livros da associação, estando, portanto, a última
diretoria registrada como respondente pela associação perante aos órgãos

•...
J)

~

com~e~e~teds.Cponsiderdan~dio.
a imPlortância ~ad~sodciaçãOt~ãOMiguel ~c:njo para o ~.
mumclplO e. osse, eCI u"se ançar a I ela e rea lvar a aSSOClaçaopara a
sociedade e reorganizar suas atividades de forma a atender os interesses de todos
os seus associados e ao bem comum das pessoas, mesmo referido presidente não 0,
querendo continuar na direção da mesma. Dessa forma, novas pessoas na direção
poderiam exercer um papel importante para o crescimento da associação. Istq:
exposto, propôs alterar o endereço da sede da entidade para a Rua Estudante José\ \
i
Fernandes Rosa n.o 1315, Setor dos Funcionários, Posse-GO, CEP: 73900-000, que \'~'
colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pelos presentes. No segundo \

i \

item da pauta, o presidente da assembléiasolicitou a mim secretária ~
1 ~.
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procedesse à leitura do projeto do novo estatuto da associação, artigo po
Concluída a leitura, foi o mesmo submetido à discussão, inclusive para A»
novas áreas de atuação da entidade e posterior a votação pela assembléia
t
£01,. entao,
- aprova do por unanlml
. 'd a de. N o t'ercelro
os presen .tes, o es t auto

\ O D~
c'~,o
G/AV.~

~

I 'MI 0-l
if ':J/03 ~o,

t~

pauta, por manifestação unânime dos presentes, foram indicados e eleitos l2J.
~J() °dd '4':l'>"a/
compor a nova diretoria, conforme regulamenta o estatuto social acima aprovado,OS$E.-C?
para a gestão do ano de 2013 a 2015, ficando assim constituída: Presidência: para o
cargo de Presidente, o Sr. Otávio Horácio Longo Ferreira, brasileiro, casado,
zootecnista, residente e domiciliado na Avenida Padre Trajano Quadra 11 Lote 11, "'~\ooc
D~
.
..., ~\) .(;,0 ~".
Setor Dom Prudência, Posse-GO, portador da Carteira de Identidade n.o
36.149.371-XlSSP-SP e CPF 'd~n.o 987.159.681-20; p~ra V~cePresidente o Sr. Ildo ~~
.Antônio de Almeida, brasileit~, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na
d.'l':l\($O!'
,,~i.
'
.G
Rua Estudante José FernaÍl~ê'~ Rosa n.O 1273, Quadra 34 Lote 20-A, Setor dos ~?
~
Funcionários, Posse-GO, P9rtád9r. d~ Carteira. de Identidad~ n.o 1.~93.728/SS~-D 9:>~ Á' ().
e CPF de n.o 479.713.471-20;: para TesoureIro o Sr. Jose PereIra de ueIr
~
brasileiro, casado, professor,r~sidente e domiciliado na Rua João de Abreu n. ° 29
Setor Central, Posse-GO, portador da Carteira
de Identidade
n. ° 4 ~Q
4.332.486/DGPC-GO e CPF de n.o 401.638.141-04; para Vice Tesoureiro o Sr.
Hermes Augusto Ferreira, brasileiro, casado, representante comercial, residente e
domiciliado na Rua Correntina n.O 763, Setor Augusto José Valente, Posse-GO,
portador da Carteira de Identidade n.O 6.042.705.043/SSP-RS e CPF de n.O
697.765.120-20; para Secretária Geral a Sra. Cauana Adriana dos Santos Barros
Neres, brasileira, casada, secretária, residente e domiciliada na Rua Cândido de
Souza Porto Quadra 09 Lote 07, Setor Guarani, Posse-GO, portadora da Carteira
de Identidade n.O 5.619.458/SSP-GO e CPF de n.O 044.847.211-20; para Vice
Secretária a Sra. Maria de Jesus Alves dos Santos, brasileira, solteira,
comerciante, residente e domiciliada na Avenida Nazário Ribeiro n.O 1226, Setor
Santa Luzia, Posse-GO, portadora 'da Carteira de Identidade n.O 3.297.4073.844.072/SSP-GO e CPF de n.O 774.484.641-91; Conselho Fiscal: para o cargo de
1.0Titular a Sra. Cassandra Neves Ferreira, brasile~ra, casada, gerente financeira,
residente e domiciliada na Rua Nestor Balduíno de Souza n.o 01, Setor Augusto
José Valente, Posse-GO, portadora da Carteira de Identidade n.O5.592.594/SSP-GO
e CPF de n.o.367.049.622-04; para o cargo de 2.0 Titll.lar o Sr. AdiltonFerreira da
Hora, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na Rua Antônio Vieira
das Neves Quadra 06 Lote 11, Setor Guarani, Posse-GO, portador da Carteira de
Identidade n.O 1.507.686/SSP-DF e CPF de n. 801.064.391-20; para o cargo de 3.0
Titular a Sra. Adriana de Oliveira Passos, brasileira, casada, contadora, residente
e domiciliada na Rua Professora Lourença da Costa Neta Quadra 53 Lote 04, Setor
Santa Luzia, Posse-GO, portadora da Carteira de Identidade n.O 3.673.462/DGPCGO e CPF de n. 634.364.691-49; para Suplente a Sra. Clarice Vieira das Neves.
brasileira, casada, auxiliar administrativo, residente e domiciliada na Rua
Rusulino Nunes da Silva n.O594, Setor Augusto José Valente, Posse-GO, portadora
da Carteira de Identidade n.O 1.183.485/SSP-DF e CPF de n.O 587.611.791-91; e
para Suplente o Sr. Fernando Marques Santa Cruz Filho, brasileiro, casado, ,
funcionário público, residente e domiciliado na Rua Antônio Vieira de Brito Quadra \
I.
45 Lote 09, Setor Santa Luzia, Posse-GO, portador da Carteira de Identidade n. ° \'.
1.187.539/SSP-GO e CPF de n.O 217:780.431-00. Em sequêricia o presidente da
Assembléia desejou sucesso a todos e que esse seja o marco de um novo tempo para
a associação. Ao final, o presidente da assembléia deixou a palavra livre e~
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havendo manifestação dos presentes, declarou encerrada a assembléia e lavra
presente ata, que após lida foi assinada pelo presidente, por mim, que secr &}'
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reunião, pelos membros da diretoria eleita efetivando a posse nos carg
1>. lo O
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Reconheço por VERDADEIRAS as aSSinaturas ae
CAUANA
ADRIANA DOS SANTOS
RROS NERES e MARIA DE JESUS
ALVES DOS SANTOS. Do F'.' Posse • GO, 13 de novembro de
2013.
da verdade.
Em testO

Selo: 04351309061600023005264 e 04351309061600023005268
Consulte em: hltp:/lextrajudiciaLtjgo.jus.br
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Reconneço por VERDADEIRAS as assinaturas ae JOSE PEREIRA
DE QUEIROZ e HERMES AU
TO FERREIRA. Dou Fé. Posse GO, 13 de novembro de 2013.
Em testo.

Selo: 04351309061600023005253 e 04351309061600023005257
Consulte em: http://extrajudiciaUjgo.jus.br
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IRAS as assinaturas de CASSANDRA
Reconheço por VERDA
N FERREIRA DA HORA. Dou Fé.
NEVES FERREIRA e A'
e 2013.
Posse - GO, 13 de novem .
. da verdade.
Em testO

FERNANDO
Reconheço por VERDAD IRA a assmatura ae
MARQUES SANTA CRU, FIO.
Dou Fé. Posse -GO.13de
novembro de 2013.
Em testO
da verdade.

Selo: 0435130906160002300 272 e 04351309061600023005276
Consulte em: hltp:/lextrajudiciaLtjgo.jus.br

Selo: 04351309061600023005288
Consulte em: htlp:/lextrajudiciaUjgo.jus.l)r
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Reconheço por VERDA IRAS as assinaturas de ADRIANA DE
ICE VIEIRA DAS NEVES. Dou Fé.
OLIVEIRA PASSOS e
e 2013.
Posse - GO. 13 de novem
da verdade.
Em testO

Selo: 04351309061600023005280 e 04351309061600023005284
Consulte em: hltp:/lextrajudiciaLtjgo.jus.br
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Livro A
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Apresentado hoje para AVERBAÇÃO, protocolizado e digitalizado sob (
n° 14.579, averbado sob n° 002 à mar,o
Registro n° 330. Dou fé
Posse-GO 13/11/2013.
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PESSOAS JURIDICAS - Livro A

Reconheço por VERD
-- FRANCISCO 'DEOLlVEI
DOS SANTOS. Dou Fé. P
Em testO

I.

1r:.:::---'

Apresentado hoje para AVERBAÇÃO, protocolizado
n° 14.580, averbado sob n° 001 à marg'Registro
Posse-GO 13/11/2013.
Selo Digital: 04351309071559109000006
.
Consulte: htlp:/lextrajudiciaLtjgo.jus.br

Selo: 04351309061600023005 37 e 04351309061600023005241
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Reconheço por VERDA
HORACIO LONGO FERR
Dou Fé. Posse - GO. 13 de
Em testO

e digitalizado sob o
n° 331. Dou fé.
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ESTADO DE GOIÁs
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a entidade

que

/./1.-'

especifica"

/

,,/ : / .
jl{AS~E";BI,.EIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos tennOS
constan~o

art. ~ da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

.. Art. 1 Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO, inscrita
0

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 08.399.962/0001-77,

com sede no

município de posse-GO.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DE

SALA DAS SESSÕES, EM

. 2014.
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Dep

kEstadual

Msemblcm Legislativa do EstadO de Goiãs .. Gabinete do Deputado Estadoal Fr.mcisco Ir. (Gab. 36)

Palácio Alfredo Nasser- Alameda dos Buritis, 231 - Centro - Goiânia-GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109/3135
www:franciscojr.com.br
e-mail: franciscojunior@assembleia.go.gov.br

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DE GOIÁS

JUSTIFICATIVA
o

objetivo

do presente

projeto

é a Declaração

de Utilidade- Pública

da

ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO e traz em sequência toda documentação necessária
para tal, preenchendo os requisitos legais para sua aquisição.
A referida entidade, ao longo dos anos de atividade, vem prestando relevantes
serviços

à comunidade,

atuando

nas áreas

defesa de direitos

sociais,

organizações

associativas ligadas à cultura e à arte, dentre outros.
São estas, pois, as razões pelas quais levo a presente questão para discussão
. e deliberação dos nobres pares, a respeito da qual, pela relevância e oportunidade da matéria,
,

conto com o apoio dos Nobres Colegas ..

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás- Gabinete do Deputado Estadual Francisco Jr. (Gab. 36)
Palácio Alfredo Nasser _ Alameda dos Buritis, 231 - Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
//~,
",.,,., 1 '} 1 no ('21 '2<;
'II!W'W' fnlnciscoir.com.br
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2014000571
Deputado FRANCISCO JÚNIOR
Declara de utilidade pública a Associação São Miguel
Arcanjo, com sede no município de Posse-GO.
rproc

PROCESSO n.o
INTERESSADO
ASSUNTO
CONTROLE

RELATÓRIO

Cuida-se de projeto de lei apresentado pelo nobre Deputado
Francisco Júnior, com vistas a obter a declaração de utilidade pública da
Associação São Miguel Arcanjo, sediada no Município de Posse - GO.

A
comunidade,

Associação

em

tela

presta

relevantes

serViços

a

atuando nas áreas de defesa de direitos sociais, organizações

associativas ligadas à cultura e a arte, proporcionando
família experiências

à criança, jovem e À

de vida que as conscientizem de sua importância como

seres humanos.

Além dessas finalidades acima mencionadas,

a Associação

presta serviços à comunidade sob forma de cursos, seminários, exposições, bem
como concessão de bolsas de estudos e manifestações voltadas para os objetivos
da restruturação da infância e da família.

Analisando-se os autos, verifica-se que a propositura atende a
todos os requisitos estabelecidos pela Lei n.o 7.371, de 20/08/71, quais sejam,
personalidade

jurídica

constituída,

com inscrição no CNP J, declaração

de

efetivo

funcionamento,

prestação

de serVIços desinteressados

à

prova de que os diretores não são remunerados.

Com efeito, percebe-se
apresenta qualquer

inconstitucionalídade

Portanto,

que o presente

projeto

de lei não

ou ilegalidade.

somos pela aprovação do presente projeto de lei.

É o relatório.

SALA DAS COMISSÕE

RpblMmmb

de 2014.
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ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
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'

Goiânia, 10 de fevereiro de 2015.
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De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno desta
Assembleia Legislativa, encaminhe-se para arquivamento, depois de gravada a sua
tramitação no sistema de protocolo.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA
E REDAÇÃO
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova
. o parecer do Relator FA voRÁ VEL A MATERIA.
Processo N° S'1-j /jlf
Sala das Comissões Deputado Solon Amaral
Em
...17
/
/20 5.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Alameda dos Buritis, n.231, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.019-900
Telefones: (62) 2764-3022 Fax: 2764-3375
Site: www.assell1bleia.go.gov.br

/
Ofício nO202 - P
Goiânia, 30 de março de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado de Goiás
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

Senhor Governador,

/
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo de
lei nO08, aprovado em sessão realizada no dia 26 de março do corrente ano, de autoria do nobre
Deputado FRANCISCO JR, que declara de utilidade pública a entidade que especifica.

ESTADO DE GOIÁS

ASSEMBLEIA LE GI SLATIVA

AUTÓGRAFO DE LEI N° 08, DE 26 DE MARÇO DE 2015.
LEI N°
, DE
DE
DE 2015.

Declara de utilidade pública a entidade que
especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS,
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

nos termos

do

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL
ARCANJO, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nO08.399.962/000177, com sede no Município de Posse-GO.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA
março de 2014.

/:'

f~>'
- 2° SECRETÁRIO-

f~

t Diário .'OfICI
GOIÂNIA,

QUARTA-FEIRA,

22 DE ABRIL

Estado de GoiáS

DE 2015

PODER EXECUTIVO
DECRETO

QRÇAMENTÁRIO

N'

48;

DE. 15 DE ABRil

DE 2015.

Dlspôe
sobre e abertura
de crédito
tluplemenlar
ti .SECRETARIA
DE
SEGURANÇA
PÚBLICA
E
ADMINISTRAÇAO
PENITENCIARIA.
SSPAP. POLICIA MILITAR, no valor da RS
320.840,87.

LEI N" 18.609, DE 15 DE ABRIL DE 2015.
Declara de umidade pública a e!lltldade que especifica:

PORTARIA N° 755, DE 14 DE ABRIL DE 2015 ..
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVil, nos lennos do

O OOVERNADOR DO eSTADO DE GO!ÂS, usando de sues atribulçOes constitucionais,
considerando o disposto nos arts. 90 e 11 da LeI rio 18.786, de 08 de Janeiro de 2015,

a~. 111,inciso li, do Decreto
de no 8.307,

nA 8,070, de 30 de dezembro

de 08 de janeiro

de 2015,

e 'tendo

de 2013, ratifICado pelo

em

vista

o que consta

do

DECRETA:
A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

lermos do art. 10 da Conslllulçâo

Estadual,

Art. 10 Fica declarada
MIGUEL ARCANJO,

nO

sob o

ESTADO

DE GOIÁS,

decreta e eu sanciono

de utilidade

inscrita no Cadastro

08.399.962/0001-77,

00

pública

a seguinte

com sedia no Municlpio

de Posse.

Art. 1° Fica aberto à SeCRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇAO
PENITENCIÁRIA'.SSPAP
•.POLlcIA MILITAR 1 (um) cré<llto suplementar no valor de R$
320.840,87 (trezentos e vinte mil, oitocentos e quarenta reais e I'ltenta e sete cenlavos),
para reforço de dotaçao consignada no vigente Qrçamento-Geral do Estado, conforme o
quadro 1, anoxo.

lei:

a ASSOCIAÇÃO

Nacional da Pessoa Jurldica

Processo n' 201400006035911, notadamente do Perecer n' 00056612015:

nos

SÃO

GO.

PALÁCIO

15

Goiânia,

DO GOVERNO DO ESTADO

o1J1it

de

de 2015.1270 da

DE

PALÁCIO
2015.121.

GOIÁS, em

PEREIRA

FERREIRA

PERlllO

rr

00 GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia.
da República .•

Q.

de ~

PASSOS

aposentadoria
do Magistério

que especifiça.

(;1.AhIl'.OIIÇAMEWTÁIWi

DO

ESTACO

DE GOIÁS,

AOUISlÇAODEMA.TERIAlS,
S£ltVIÇ08I! 8UF'ORTE OE REDES E
~1=,06OEmE\ECOUEI.I

.14

e eu sanciono

a seguinte

EVANGl:.LlCA
Nacional

1°

DE PASTORES

da Pessoa

Municlpio

Fica .declarada

Jurldica

de

utilidade

pública

EM IPAMERI-GO-ASEPI,

(CNPJ)

a

RSW.GOO.OO

PORTARIA

1tS32lI.&W •• '

Inscrita

no Cadastro

2

2DOO • SECRETARiA

DA SêGURANÇA

PÚBLICA

E ADMINIlSTRAçAOP£fCTENClÁRlA.

SSPAP

RS320.~O.81

15

aJYIiJu

de

em

MARCONI

PERllLO

N'

47,

N'

49,

DE 15 .. DE ABRil

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS,~usendo de !luas Btrlbuiçoes constltucionals.
considerando o dlsposlo nos arts. 10, inclso I, 811nea"dO, e 11 da Lei nO18.766, de 08 de
Janeiro de 2015,
DECRETA:
DO ESTADO DE GOIÁS .PGE. 1 (um)
(novecentos mn reais), para reforço de
do E5tadO, confoRne o quadro 1, anexo.

Parágrafo (mico. O recurso necessário à execuçllo do d.isposto neste artigo é o
caraclerizado no Inciso 1It do ~ fO do art. 43 da Lei fedenll nO4.320. de 17 de março de
1964. proveniente de anulaçao parcial de dotaçao OfÇtlmentána, de acordo com o quadro
2. anexo

THIAGO MelLO

rs

deo.6-u.t

de

PALÁCIO DO GOVERNO00 ESTADODE GOIÁS.em GoiAni•. lS'"de ~

de

MELLO PEIXOTO

I, A.2, para o
atual

Agente

e esPorte,

e, com fuOdamento

alteTado'pela

Emenda

~o 8'11.40,

Constitucional

S

Federal

1.11,
nll

0il3l1100s2.11&
G!WI'ODf.
OEII"E....

FON'n!

3. 0UTIlAS=PESo\S COAAENTES

00

R.

VAl.D'lTOTM. ••.IL~
RSIlOO,OOO.oo

Lei

da

de 1988, dedaré-fo

em

Complementar

n, de 22

nO-

virtude'

de

aposentado,

a partir de 19 de

com proventos

haver

atingido

proporcionais

a ~ade

ao

limite

para

púbr.co.

JL,

de

.:I.~,I

de.2015.

PORTARIA N° 757, DE 14 DE ABRIL DE 2015.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, nos termos do
n1l.8.070, de 30 de dezembro

de 08 de janeiro

de, 2015,

e tendo

de 2013, ratifICado pelo

em vista

o que consta

do

Processo n' 20140ooo602531l5. notadamente do Paracer oPA' n' 00488112014,
eprovado pelo Despacho "AG" n' 00054712015, da Proouradoria-Geral do
CIM'OF:lEOI!8PUA

.."..

'-OUTAASOE$l'EIl"SCORIlENTt:S

Estado,

I '''H''
"

incisos

VAUlll A IlJI'L.tM!XtAR

YALORDAOUPUol

RS4.000.GOO,OO

RS5.81U44.00.

resolve,

da Emenda

ARllDA
Quadro

RS4.ooo.000.00

oel2240014.o:l1

I
I

2",

com -os arts.' 260, Inciso '11, e 281 da Lei nO

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL,

de

YALOIlTOTALAIUPLDlEXTAA

3.otJTRASCESf'£S,I,9CORR£NTES

II.OQU£ADO

harmonia

art. 1.1l,inciso li, do Decreto

ESCOI.Al"Õ&fCAOETRolrMsITo.

RSt.elU.u.OO

CLAUIl'.OftÇAIII!lfl'ÁIlIA

RSeoo,lXIO.oo

no serviço

DA SILVEIRA

IlISCRlÇAaDAAçlo

SAUlOCRtD.SUP\Dl,ENTAIf

GflUPOOE~

e no art. 50'e seu ~

ail;

1

1901 "DEPARTAUEHTO

"""I.0Il:

-F"',

José Carlos Siqueira
SecretArio

COSTA

CLAStlf.ClItÇAIISlTAAtl

OUADR02

JUDICIAAIOS

Cultura
F~eral,

contribuiçao,

IAUlOAI'IlOOUMAlIt
RS13.e3&.012,24

ESTADUAL DE 1'RA.Hsrro.

I

I

IUCItlÇAoDAAÇlo

APOIOADlftllSTl'lATN'O
VAl.OltIl.OCllllWlO
R$4.ooo.000,OO

I

I

OIlU'OOED!'IlPUA

,.-MlEST1IIENTOB

I

.

I~

Permanente

ri

rI177,

Complementar

I

de 2005,

de 22 de janeiro

do Magistério

Público

Estadual,

único,

e no art. 58,

de 2010, conceder

a

com proventos

integrais.

GABINETE 00 SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVil,

Jl,.

de

!:>.k-, \

d.2015.

\IAlOll A R!DtmIl

RSA.ooo.ooo.OO

I, 11e 111e parágrafo

47. de 5 de julho

Publique-ee,

em Goiânia.

v~:::7~ I

no art. 3!l, incisos

Federal

CUNHA aposentadOl1a no cargo de Professor IV. Referência 'C', do

I
I

DE'TftAi.I

com fundamento

Constitucional

I a V, da lei

QUADRO 2

ENCAROOS

.1,. ~eferência

MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

RSOOO.OOO.OO

coe

de 2001, AGIMIRO

Auxiliares

Publiqu •••.

da República.

""Al.OIl TOTAL A 8Ul'\..EMEH'TAR

0DlXI7

de ~rviyo~

de 2014~ no cargo por último citado,

em Golânle,

/S101 • DEPARTAMENTO. ESTADUAL DE TRÂNSITO. DE:TRAN

V!llI.OIlA SUI'1.OlENTAlOI

DESCIDC.lO lIA olÇ.lo

Educacional

de 22 de feveréiro

de nll, 8.307,

SUPlEMENTAÇÃO

CLJ\U"'. Q!IlÇA"'!NTMI...

aprovado

Art. 7' Este Decreto entra em vfgor nesta data.

QUADRO

.o.PO!O"DMlHI$TRATM)

EstadJàl,
de ,2010,

permanecer

Parégrafo único. O recurso necessario à exeeuçAo do disposto nesle artigo é o
caracterizado rio Inciso lrt do ~ 1° do art. 43 da Le; federal nO 4.320. de 17 de março de
1964, proveniente de anutaç.êo parcial dtl dolaçAo orçamentária, de acordo com o quadro
2, anexo.

ANA CARLA ASMO

'''00.
PROCURADORIA-GERAL
DO ESTADO DE GOlAs.
PaE
~1401 • GABINETE 00 PROCURADOR GERAL 00 ESTA,DO

2e 80Ie

tempo

lSU9LEMENTAÇAo

02,22.001.,0:11

"PA- nA 00005712015,

8 partir de 1.1lde outubro

do C8.rgO de Executor

de EducaçAo,

de janeiro
10.460,

OECRETA:

1

Il'EICIlIÇAa~
•••,o\ç.lO

Administrativo'

Agente

novembro

PEIXOTO DA SILVEIRA

CIJ<UII'.OAÇAII!!NTAlllA

de'

Art. 1° Fica aberto ao DEPARTAMENTO
ESTADUAl
DE TRÂNSITO .DETRAN/G()..
1
(um) crédito suplementar no varor de R$ 4.000.000,00 (qualro-milh08s
de reais), para
reforço de dolaçAo consignada nO vlgenle Orçamento-Geral
do ,Estado, conforme o
quedro 1, anexo.

THIAGO

PERlLLO JUNIOR

de R$ 4.000.000,00.

val()l'

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, usando de suas atrlbulçOes constitucionaIs,
considerando o disposto nos arts. se e 11 da Lei nO18,766, de 08 de jatlêlro da 2015,

2015.127"

•

ANA CARLA ABRAO COSTA
QUADRO

enquadramento,

COSTA

Constituição

a abertura
de crédito
'ao DEPARTAMENTO.

ESTADUAl DE TRÂNSITO.OETRANIGD-,

DE 2015.

no

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Golâf'!la,
2015,127" da República.

do Parecer

o que consta do Processo

41. de 19 d. dezembro de 2003, combinado com O art 97, ~.1'. Inciso 11.da

DE 15 DE ABRil

Art. 2" Este Decreto entra em vIgor nesta data.

mediante

inciso 11,da Constituiçêo

DE 2015.

JÚNIOR

Dispoe
sobre
e abertura
de crédito
suplementar
ã PROCURADORIA-GERAL
00 ESTADO DE GOIÁS .PGE-, no valor de
R$ 900.000,00.

Art. 1° Fica aberto a PROCURADORIA-GERAL
crédito suplementar no valor de RS 900.000,00
dOlaçao co~ignada no vigente Orçamento.Geml

notadamente

DE FREITAS

Secretarta

ORÇAMENTÁRIO

Dispôe
sobre
luplêmentar

ORÇAMENTÁRIO

MARCONI FERREIRA

201400006035859,

em vista

de 2001, e tendo

Administrativo Educacional de'Apolo. Referência 'F.I". do Quedro de P•• soal da

de 2015, 127' da República.

FERREIRA

arts. 20 e 21 da Lei nll

8.307, de 08 da janeiro de 2015, com base nos

R$J2l).&oIO,~1.

DECRETO

DECRETO

de 25 de setembro

nfI

VItl,OllTaTltL •••1WlUml

Goiânia,

nA

13.910,

pelo Despadlo "AG" n' 00030212015, da Procuradoria-Geral do Estado. rasolYe

YAl..CRAlI:mulIJl

D,E GOIÁS,

N° 756, DE 14 DE ABRIL DE 2015:

pelo de

ZV02 • POÚCtA MlUTAR

de sua pubticaçao.

DO .ESTADO

Siqueira

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVil, nos tennos do

. REDUç1.0

com sede no

de 2015.

art. 1'. incisos li e Vii; do Decre10n' 8.070, de 30 de dezembro de 2013, ra1ificado

transpor;

O? _?,oVERNO

do

integrais.

""'"

de lpameri-GO.

PALÁCIO

"e",

Referência

S&cret'r1o

RS320.UO.Bl

ASSOCIAÇÃO

sob o nO 10.610.43$/0001-45,

Art. 2° Esta lei entra em vigor na.data

rIJ,

com proventos

I

a AURENI

VAUlflltllM'\.£MINTAlIl

Lei:
QUADRO

Art.

Estadual,

.L-'\

de

José carlos

I "

3-OVT'RASDE$PESASCOAAENTES

YALOlIlDloOIUNU

R$1~.,~e.13

nos

OItl,fI'OO!OEII'EIA

V,fJ,(lllll TOTAL A IU!'UM£NTAJI

decreta

de 2010, conceder

.

~ClAAÇ1Q

UoUlOCllt!l.IU"t..D'ENTAlt

Estadual.

de 2003, e no art. 56, incisos

no cargo de Professor
Público

do

da. Emenda

Publlque-se.

em Golênia •

8UPLElfENTAÇAo

l)lI'~11212,U.

LEGISLATIVA

I a IV,

1

I

\\,-..1"'('
A ASSEMBLEIA

Procuradoria-Geral

Incisos

GASINETe DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVil:

ZlIOO• SECRETARIA DA SE~URAHÇA PúBLICA E ADMlNISTRAÇAO PENrrENCIÃ.RIA. SIPAP
ZIOZ • POÚCIA MlUTAA

do art. 10 da ConstitUição

da

~,

nA 77, de 22 de janeiro

Permanente

de

JÚNIOR

LEI N" 16.810, DE 15 DE ABRIL DE 2015.

'~-

art.

n1l41, de 19 de dezembro

Federal

THIAGO MELLO PEIXOTO OA SILVEIRA

.QUADRO

~

no

MARCONt FERREIRA PERII..LO JUNIOR

República,

Declara de utilidade .publica a entidade

nll 00119012015,

.AG.

fundamento

,

ANA CARLA ASRAO COSTA

MARCONI

com

a. V, da Lei Complementar

Quadro
Art. 20 Este Decreto entra em vigor nesta data..

Art. 2° Esta lei entra em vigor na dala de sua publlcaçao.

Despacho'

resolve,

Constitucional

Parágrafo 'únlco. O recurso necessário á execuÇ:io do dlsfloslO neste artigo é o
caracterizado no inciso m do ~ 1° do art. 43 da lei laderal n° 4.320, de 17 ~e merço de
1964, proveniente de anulaçao parcial de dotação orçamenltlria, da acordo com o quadro
2, anexo.

(CNPJ)

j)e:l0

aprovado
Estado,

José carlos

Siqueira

Stcreblirlo

'i.

"

ESTADO DE GoIÁs
ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

~

Goiânia, 22 de abril de 2015.

Encaminhe-se para arquivamento, depois de gravada a sua tramitação no
sistema de protocolo.

~

'oba da Costa
chtar

