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ESTATUTO

Capítulo I
Da Constituição e Finalidade
Da 0rgan izaçáo Ad ministrativa

Seção I
Da Constituição

At't' 1" A Unidadc llxccutora, doravante denominada Consclho tlsc'olar CIII Professorl Maria
.Iosé Carneiro, llnclada em 17 de maio dc 2013, na unidadc escolar entro clc l)ducação Ipfantil
Profcssora Maria José Carneiro é uma sociedadc civil sem lins lucralivos, dc duração inclelerminaclii-
com atuação .f r-into à r'elbrida unidade' cscolat, scdc c Íbro no Município de Sobral, Ilstado d9 Cclrir, c
será rcgida pelo prcscnte lls1atr,r1o.

Scção II
Da l'inalidade

Art'2o A associztção tcm por Íinaliclade gcral colaborar na assistência e lbrmação clo cdlrcerncio.
lror mcio cla aproxitrlaçãcl cntre pais. ahtnos e prolbssores, promovcndo a intcgr.ação: poclcr pirblieo-
cornunidade - cscola larniiia.

Art. 3o Constitui llnalidade cspecílica clo Conselho llscolar CIII Professora Maria .Iosé
Oarneiro, a conjunção dc esforços, a atticulação de objctivos e a harmonia tle pr6ceclimcntos. o rllrc o
caracteriza principalmenle pôr :

I) intelagir junto à escola como instrumcnto dc lransformação cle ação. promovenclo o bcm cstar
da comuniclade do ponto de visla cducativo, cultural e social;

II) promovcr a aproxin-ração e a coopcração dos mcmbros da comuniclacic pelas ativicladcs
clcscnr,'olvidas pcia escola;

lll) contribuir para a solução de problemas inerentes à vida escolar, prescn,arnclo Lrma convir,ôncia
harrnoniosa enlrc pais ou rcspoltsár,eis lcgais. prol'cssores, alunos e liurcionários da cscola e urcmbrrts da
comunicladc local:

IV) cooperar na conservação dos ecluipamentos e prédios da uricladc escolal.
V) administrar. dc acordo colx as noilnas legais que rcgem a atuação do Conselho Escolar CltriI

Prol'cssor:r Nlaria José Carneiro, os recllrsos provenienlcs dc subvenções. convênios. cloaçircs c
arrccetciações de cl.raiqucr llnalidac'le.

VI) incentivar a criação clo grêrnio csludantil c trabaltrar coopcrativarncntc.

Capítulo II
Da Organi zação Administrativa

Seção I
Dn Composição

Ar1. 4o A Llnidadc Ilxcculora compõc-sc de :

I ) Asscmblóia Geral:
IIl ('onsclho l)clihcrarir o:
III Diretoria:
IV) Conselho Fiscal

Seção lI
Da Assembléia Ger:rl

Ar1. 5u- A z\sscrnblcia Gcral ó constituída pela tolalidadc dos assooiados c ó sobcrana cnl srrrrs

Ê',tJ 
-

-cÉ

da ,1r,.
"-0

dclibcrações. rcspciladas
l)al'úgrulir Irrrico-

I:'-scolar.

as disposiçõcs destc lrstatuto.
A Asscmblóia Gcral scrá convctcada e prcsiclida pclo(a) I)irctor(a) c1a []rriclaric

All. 6" Cabc à plirncira Assembléia Gcral:
I) - lunclar a Uniclacic Executora;
ll)- cleger c dar posse à Diretoriri. ao Consclho Dcliberatir,,o e ao (lonselho Iriscerl:
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III)r disculir e aprovar o cstalulo da enticlaclc



1o - f'ar-se-á convocação por comunicação escrila, com anteccdôncia mínima dc 4tl horas
(quarenla c oito) horas, para as scssõcs ordinárias, c de 24 (vinle c cluatro) horas para as scssões
exlr'aorclinárias.

§ 2" - As clecisões tomadas pcla Assembléia Geral só tcrão validade se aprovaclas pela nruroliiL
absoluta (primcira convocação) e pela maioria simples (segunda convocação) dc sclrs mcnrbros.
dccorricios 30 ( trinta) minutos da primeira convocação.

Art. 7o- A Assembléia Gcral será Ordinária ou llxtraordinária.
§ 1" A Assemblóia Gcral Ordinária scrá convocada e prcsidida pelo(a) presidentc clo C'onselho

Ilscolar CEI Professora Maria .Iosé Carnciro,, conl o mínimo de 3 (três) dias clc anteccdência.
§ 2" A Assembléia Geral Ordinária ocorrcrá 1 (uma) vez por ano ou cluando houvcr ncccssidircic.

em primeira convocação, com a prcsença da melade mais urn dos associados, ou em scgunda convocação.
30 (trinta) minutos dcpois com clualcluer nÍrmcro prcscntc no locaI.

§ 3" - As deliberaçõcs das Assembléias Gclais serão aprovadas por metacle mais unr cies
associados prescntes.

§ 4" Compctc à Asscmbléia Cieral Ordinária deliberar accrca dos seguinles assuntos:
I discutir e aproval a Programação Anual. o Rclatório Anual, o Plancl de Aplicação cle Ilccul.sos c

zr Prcstação cie Contas do exercício findo. acompanhados do pareccr do Consclho Iiiscal;
II dclibcrar sobre clciçõcs. cicgcr Direloria. Conselho Iriscal e Conselho l)cliberativo, poclenclo.

tamtrém, preencher cargos vi.tgos tru criar no\ros.
Art. [Jo A Assemblóia Cicral llxtraordir-rária será conr,ocada pclo(a) Prcsiclcnlc(a) clo Consclho

llscolar CI'II l'roÍ'essora Maria José Carneiro, por 2/3 dos mcmbros do Consclho Delibcratjr,o ou
Ii'iscal c/ou por 1/5 dos associados.

§ 1" A assernbléia Geral lrxlraordir-rária é plesidida pcio(a) Presidente(a) do Consclho liscolar
CHI I'}roÍ'essol'a Maria .Iosó C:rrneiro ou por sclr sr-rbstitr-rto lcgal, scmpre quc se lizer ncccssário.

§ 2" As dccisões tomaclzis pcla Assembléia só 1erão validade sc arpror.a-lzrs pela maiorier absolrrtii
(primcira conr.'ocação) or"r pcla maioria sirnplcs (segr-rnda convocução) dc ser.rs mcmbros. dccorriclos dc -](l
(trinla) minntos da primcira convocaçzio.

§ 3" Conpetc à Assembiéia Gcral lixtraordinária:
I)- clclibcrar sobre assunlos não previstos neslc llstatuto:
II)- altcrar nome do Conselho Iiscolar CM ProÍ'essora Maria José Carnciro, ern clccorrência cla

alteração do nomc cla escola;
lil)- lranslonrar as f inalidadcs e/ou scn,iços oI'crecidos peia escola:
IV)- altcral cl llstatr,rto:
V)- dcslitllir a l)irctoria. quando 1-or o caso, mcdiantc comprovaçâo cla(s) irrcgularidaclc(s).

Seção III
Do Conselho Deliberativo

Art. 9o- O Consclho Deliberativo é constitr-rído dos seguintcs mcmbros:
I)- Presidcnte
II)- Secrctário
lli)- Consclheiros

§ 1" - A prcsidôncia é cxcrcida pclo(a) cliretor(a): pai/rnãe ou rcsponsável pclo alr,rno; ou prolcssor
da unidaclc cscolar.

§ 2" O cargo cJc sccrctário dcvcrir scr ocuperdo por um proi'cssor(a) da unidadc cscolar ou pclo
sccrctário(a) cla cscola clue tcnha lotação na respectiva uridzrdc cscolar.

, § 3' Os Consclheiros totalizatn-se dc 7 (scte) mcrnbros, scnclo r-rm presidentc. excrciclo pclo(a1
dirctor(a) c1a escola. um(a) sccrctário(a) cargo quc cleverá ser ocupado por urn(a) proltssor (a) da r-rnrcladc
cscoiar oLr pelo(a) próprio(a) secrclário(a) da escola c conseihciros, sendo quatro pais dc aluno cla cscoia e

um(a) prolessor(a).
Art. 10- Cabc ao Conselho Delibcratir o:

I)- aprecizir o Plauo clc Ação da, Diretoria para o respcctivo cxercício.
Il)- aprovar o Plano de Aplicação de ILccursos;
III)- rcvisar os balancctcs cle receitas c tados nas rcuniõe s pclir

emilincio parccer, por cscrito com zrssinatura de 3 (tiês) do conselho quc scja pai ou rc
as de irrcgulariclaclcsIV)- promovcr sindicância para apllrar
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V)- detcrminar a perda de manclato dos membros da l)irctoria por violação do listzrtulo, mcciianle pro\,á1s;
VI)- crnilir parecer conclusivo sobrc matérias lcvadas ii aprcciação do colegiado;

VII)- rer-mir-sc orclinariamcnte 1 (uma) vez por bimestrc.
PiirágraÍb l.Jnico: As dccisõcs emanaclas do Conselho I)eliberativo só rcrão yalidadc sc apr.r,adas

pela maioria absoluta dos membros.

Scção IV
Da Dirctoria

Art. 11- A Diretoria é o órgão executivo e coordenador da lJnidatlc Ilxecutora.
Parágralb llnico A Dirctoria será eleita em Asscmbléia Gcral Orclinária. para um rlanclzrlo clc ?

(clois) anos, mcclianlc chapas regislradas com antcccclência rnínima clc 10 (dias), poàcndo scr rcconcluzicl:i
uma vez por igr-ral período.

Art.12 A I)ireloria será composta dc:
l) - Prcsidcntc;
II) Vice-Presidenle;
lll)- Secrctário:
IV)- 'f csourciro.
Parirgralb tlnico: Na composição dos membros cla Dirctoria, clevcrão scr rcspciladzrs zrs sc13r1irrtcs

cor-rdições para a sua ocupação:
l)- Presiclentc: diretor(a); pai/ mãe ou responsávcl pclo alnno; ou prolbssor(a) cla uniclaclc escoilr;
ll)- Vicc-Prcsidcnlc: pai, mãe ou responsár,el:
Ili)- Secrctário: pai/responsável ou proÍ-cssor(a);
1V)- 'I'cscl"rrciro: pai/mãe ou responsável; ou professor(a).
Art.13- o exercício dos cargos dc direção não serão rcmuneraclos.
Ar:1.14- Irm caso c1e vacância de qualclucr cargo para o qual não haja sutrstitulo lcgzrl. cabe-ri'i à

Asscmbléia Gcral Irxtraolciinária cleger um substituto.
,\r1.15- A dir"etoria. no todo ou em palte. podcrá scr desliluída por clecisão cla Asserlblóia (icr-al"

cluando constatado dcsvirtlrarucnto c1c suas Iunçõcs.
r\r1.16 Compctc à I)ilctoria:
I)- elaborar e execular a Programação Anual e o Plano de Aplicação dc I{ccursgs d6 Conselh6

Ilscolar CEI Professora Maria .Iosó Cnrneiro;
II)- dcliberar sobre aplicação e movimentação clos recllrsos do Consclho I!scolar CIil

ProÍ'essora Maria José Carneiro ;
III)- encarninhar aos Consclhos Fiscais e i)eliberativo o balanço c o relatório, antcs clc subpclô-i.s

à aprcciação dar Asscrnblóia Geral;
IV)- cm caso dc convônios, euviar zi Secrctaria Mr-rnicipal da Ildr-rcação (SMIr). mcnsaLrncntc. o

dcrnonslrativo de reccilas c dcspcsas e a prestação dc contas:
V)- excrcer as dcmais atribuições dccorrentcs de outros dispositivos clestc Estatutg c as c1r:c lhc

venham a scr lcgalmentc conlcriclas:
VI)- curnprir c làzer cumprir as delibcraçõcs das Assemblcias (leraris.
VII)- clecidir os cersos omissos.
Art. 1 7- C'ornpelc ero Prcsiclente:
l)- convocar c prcsidir as Assembleias Gcrais Ordinárias c llxtraordinárias c as rcuniircs cla

I)irctoria:
ll)- rcprcsclltar a cntidaclc em jr-iízo e lbra dele;

r,

III)- administrar, juntamente com o 'l'csourciro c .:m consonância com o ü$iÍit
íre o

llnancciros da cntidade:
Lá Cti rvd ,) lr ro

IV)- ler c lomeir providôncias cabívcis cluanlo à corrcspondôncia recebicla c
u(iâ

V)- promo\,cr o entlosrurcll
dcsernpenhadas sati sliitoriarncnle :

10 cntrc mcmbros da Dirclorizr. a fim de clue as

VI)- excrccr as dctletis atribr"rições prcvistas ncsle llstatr-rto olr cluc vcnham a ser
I)ireloria:

VII)- adrninistrar a lJnidaclc lixccutora c divulgar as slias llnalidaclcs:
VIII)- aprcsentar relatório anual dos trabalhos
Art. 1 8- Competc ao Vicc-Prcsiclcnte:
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V)- dctcrminar a pcrda dc mandato clos membros da Diretoria por violação clo Hstatuto. mccliantc pro1,as:
VI)- ernitir pareccr conclusivo sobre matérias levadas à aprcciação do colcgiaclo,

VII)- rcunir-sc ordinariarncnte I (uma) vcz por bimestrc.
ParágraÍb lJnico: As decisões cmanaclas clo Conselho I)eliberativo só tcrão validaclc sc aprovarlas

pela n-raioria absoluta dos membros.

Scção IV
Da Diretoria

Art. 11- A Diretoria é o órgão execulivo e coordcnador da tJni«lade llxccutora.
Paráglalb Único A Diretoria ser'á elcita cm Asscmbléia Geral Orclinirria. párra um manclalo clc 2

(dois) auos, tncdiantc chapas rcgistradas colr antccedência mÍnima dc 10 (dias), podendo scr rcconciuzicll
Lrma vcz por igual pcríodo.

Art.l2 A Diretoria será composta de:
I) - I'}residcnte;
II) Vioe-Prcsidente;

III)- Secrctário:
IV)- Tesourciro.
Parirgralb tlnico: Na composição clos mcmbros da Dirctoria, clcverão ser rcspeitaclas as scguintes

concliçõcs para a sua ocupação:
l)- I)resiclentc: dirctor(a); pail mãe ou rcsponsável pclo aluno; ou prolêssor(a) da unicladc escolar;
II)- Vicc-presiclentc: pari. mãc ou responsável:
III)- Sccrctário: pai/rcsponsável ou prol'essor(a);
IV)- fesourciro: pai/mãc ou responsável; ou pr-oÍ,essor(a).
Art.13- o exercício dos cargos de direção não serão rcmunerados.
Alt.14- Iirn caso de vacância dc qualqucr cargo para o qual não ha.ja substiluto lcgal. cabcrh à

Assembléia Gcral [xtraordinária eleger um substiluto.
Art. l5- A diretoria. no todo ou erl parte. poclerá scr dcstilr-rída por dccisão c1a Asscmbléia Ccral.

cluanclo constataclo desvirluamcnto de suas Íunções.
4r1.16 Compctc à l)ircloria:
I)- elaborar e cxeclltar a Prograrnação Anuai e o Plano dc Aplicação cle I{ecursos clo (lgnsclhg

Escolar CI|I I'rofessora Maria .losó C'arnciro;
II)- deliberar sobre aplicação e movimcnlação clos recrrrsos do Conselho I!scolar CF;l

Professora Maria José Carneiro ;
Ill)- encaminhar aos Conselhos Fiscais e Deliberativo o balanço c o relatório. antes clc subrlctô-l6s

à aprcciação da Asscmblóia Geral;
iV)- em czrso dc couvônios. cnviar à Sccretaria Municipal da llducação (SMII). mensalmcntc. o

demonstrativo dc recciters e dcspesas e a prestação de conlas.
V)- exerccr as dcmais atribuições dccorrcntes de outros dispositivos destc lrslatuto e as clue lh,-r

venham a ser legalmcntc conlbridzrs:
VI)- cumprir e làzer cumprir as delibcraçõcs das Assemblcias (ierais:
Vll)- tlccidir os casos omissos.
Art.17- Competc ao Prcsiclentc:
l)- convocar c plcsidir as Assernblóias Gcrais Ordinárias c Irxlraordinárias e as rcuniõcs cla

l)irctoria:
1l)- rcprcscntar a entidadc crn -iuízo e fora delc;
III)- administrar, jttntamcnte com o 'lesoureiro e em consonância com

1'rnancciros da cntidadc;
1V)- ler c lomaÍ providôncias cabír,eis cluanto à correspondência rccebicla e
V)- prornover o cnlrosamcnlo enlrc mcr-nbros cla I)irctorizr. a fim dc

clcscn-rpenhaclas sati sliitoriamcnte :
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VI)- cxcrcer as clcmais atribr-rições previslas ncste llstatLrlo ou cllrc vcnham a scr
l)irctoria:

VII)- administrar a lJnidacic I]xccutora e clivulgar as suas linalidacics;
VllI)- aprcscntar relatório anual dos lrabalhos
Art.1 8- Compclc ao Vicc-Prcsiclenle:
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III)- pais/rcsponsáveis de ex-alunos;
IV)- ex-prol'essores.
V)- mernbros cla comunidadc escolar quc desejam prestar serviços à uniclacle escolar ou

acompanhar o desenvolvimcnto cle suas atividades pcclagógicas, adminislrativas e Íinanceiras.

Seção II
Dos Direitos e l)evercs

Art. 25- Constitucm dircitos clos associados:
I)- aprcsentar sugeslões e ol'crecer colaboração aos clirigcnles do Consclho Escolar CIII

Professora Maria José Carnciro;
II)- participar das atividades associativas;
III)- votar e ser votado;
iV)- solicitar cm Asscmblcia Geral csclarecimentos a rcspeito cla utiiização clos rccllrsos

llnanceiros cio Conselho Escolar CM l'}rot'essora Maria José Carnciro e clos atos cla I)iretoria c clos
Conselhos F'iscal c Deliberativo:

V)- aprcsentar pcssoas da comunidadc para ampliação do quadro de associados;
VI)- garantia de del-csa e de rcollrso no caso de ser proposta a sua cxclusão do cluadlo social.
Art.26- Constitucm der.eles dos associados:
l)- conhcccr o IrstattÍo do (--onselho H,scolar CllI Professora Maria José Carneiro;
lI)- palticipar das rcuuiões e assembléias para as quais forcm convocacios;
lll)- coopcrar, dc acordo corri suas possibilidadcs, para a conslituição clo lunc1o {rnancciro cio

Conselho Escolar CIII Professora Maria José Carneiro;
IV)- colaborar na realização das atividadcs desta Associação.

Capítulo IV
Seção I

Das I{euniões

,\rt.27- Ilaver'á reuniões admir,istralivas, convocadas pclo(a) Presidentc(a). no mínimc. 1(urna)
vez por cada bimestrc cotn a prcsença cia Diretoria c/ou Conselho lriscal e Deliberalivo desta Associacão.

Capítulo V
Seção I

Das Eleiçõcs da Diretoria e dos Consclhos

Art.28- As eleições para os cetrgos da Diretoria, clo Conselho l;iscal c do Conselho Dclibcratiro
clar-sc-ão no primciro bimcstre lctivo. cm Asscrnblcia Gcral, por aciamação ou voto sccreto, e a possc
der,,crir ocorrcr nos 30 (trinla) dias subscquentcs.

ArÍ- 29- A apuração dos r''otos, clevcrá ocorrer sob a 1'rscaliz.açã,o dc uma comissão composta por
pcssoas não candidatas.

Ar1. 30- Os rncmbros clcilos tcrão mandato pelo pcríodo cle 2 (dois) anos, permitida a rcclcrçàg
por uma útnica vez.

Parágrafo llnico As sr-rbstiluiçõcs ocorridas, no toclo ou em pzlrtc, terão como tempo cic manclarto.
o período citte resta para o tórmino do mandato vigente, não podcnclo se1'computado prazos incliyiclttris.

Art. 31- Antcs c1c l.rndar o mandato. rcalizar-sc-ão as clciçõcs cm prazo hábil para garantir a novir
composição do Conselho liscolar CI|I Professora Maria .Iosé Carneiro, respeitando-sc o prazo cla
adrninistraçào unterior.

Art.32- Apo
Parágral'o Uni

sse dar-se-á na data subsequente ao vencimento do mandato da gestão anterior
co- O(A) eleito(a) para Presiclcnte da clirctoria tomará possc c dará possc aos clcnraris

mcmbros do Conselho supracitado, dcvendo esta ser lavrada em ata, li proprio da r"csltcctir a
- ÇÂR

Capítulo VI
Dos Rccursos e sua Aplicação

Seção I
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Art' 33- Os meios e rccursos para alender os objclivos c1o Conselho llscolar CM lrrofcssoril l\,l,r i;,
.Iosé Carneiro, serão obtidos mcdiante:

l)- r:cpasscs clo Programa Dinhciro Dircto na Ijscola (pDDll);
II)- contribuição voluntária clos sócios:
IlI)- convênios;
iV)- subvcnções diversas;
V)- doaçõcs:
VI)- promoções escolares;
VIi)- oulras lbntes.
Art. 34- Os recursos í-rnzrnceiros do Conselho Ilscolar CtlI l,rofessora Maria José Oarneiro,

serão depositados ctn conta a ser rtantida em estabelccimento bancário ollcial do Município c, n,
ausência, etn outro banco, e1-etuar-rclo-se a movitnentação por mcio clc checlues noninais assinaclos pclo
l)r'csidcntc c 'l csorrlcilo.

Parágrafo iJnico- Os rccursos do PDDI'I serão clcpositados em conta a scr abcrta pelo IrNDlr. c,r
banco e agência, com os cluais a Autarquia mantcnha parccria, indicaclos pela tJnicladc llxecutora Pr(rpriit
(tllix), e stra movirncntação observará o disposlo no caput clestc artigo.

Seção II
Da Âplicação

Art. 35- Os recttrsos financeilos serão gastos de acordo com o plano cic aplicação prcvi2mcr-rtc
claborzrdo e aprovado pelo Conselho Dcliberatir,o.

Art. 36* Cabcrá ao Consclho Fiscal acotnpanhar. supen'isional e llscalizar a aplicação cios
rccursos do Conselho Ilscolar CEI Professora Mari:r José Carneiro.

C'apítulo VII
l)a Intervenção e Dissolução

Seção I
D:r Intervenção

Art'37- Pcla indevicla aplicação cle recursos. rcspondcrào soliclariarncnte os mcrnblgs cl1 I)ir.e tçria
ciuc houvcrcm aulorizado a clcspesa ou elctuado o pagarncnlo, crn dcsacorclo col-p Lrs lortnils pcr.1inc,lcs.

Art.-18 Qr"rando as atividadcs do Consclhri Escolar CIII ProÍ'essora Maria.Iosó C':rrneiro.
coulrariarcll as llnalidaclcs clclinidas ncste ljsletluto ou lêrirem prcceitos le-eais. podcrir havcr intcrvcnçãg
a scr.-lcciclidzr etn Assembléia Gcral lixtlaorclinária convoca<la pclo Consellrc Dclibcrali'o.

§ l" 0 processo rcgulal dc apuração dcls lalos será l-eita por cornissão dc" no pínimo. 03 (rrôs)
associaclos cla Unidade Ilxecutora. eleita na Assembléia Geral lrxlraorciinária rcÍ'erida no capuÍ clcslc
artigo.

§ 2' A iutcrvenção será clcterminada pclo(a) Secretário(a) clc(a) Iidlcação N4unicipal" mcclia,tc
parccer da comissão rcferida no parágral'o primcir.o.

Seção II
Da Dissolução

Art.39* A Unidadc Ilxcculora somentc podcrá ser dissolvida:
l)- por dccisão de 23 (dois tcrços) cle sells associados, rnanilestada cm Asscmblóia (]clal

Ilxlraordi nária, especi Íl camcntc co nvocada partr ta1 lim:
Il)- cm clccorrência da extinção clo estabclecimento de ensino:
III)- cm clccorrência dc ato lcgal cmanado do poder compctentc,
IV)- em caso de desativação do Conselho Escolar CEI Professorâ Maria José Carneiro )a

Presiclcnta do Conselho I)elibcrativo clevcrá enviar ao orgão cclucacional clc sua .f urisdição. Lnl;t
cornunicação cscrila explicanclo os motivos da rcspcctiva clcsativação, dcviclamenlc assinada por OS

mcnrbros da I)irctoria e Associados
Parágralb tlnico Ilm caso de dissolução

Carnciro, o scu palrirnônio selá incorporaclo pcla
CH,I Profcssora

para Lrso erclusivo ciesla ithima.

do Con|,clho llscolar
Se crcturi4r dc l.rltrcaçirtr

'*ã:düli:fr{;í'"

. r,inculada à
0sc
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Capítulo VIII
Seção I

Das Disposições Ger:ris

Art. 40- Os associaclos não respondem pclas obrigaçõcs do Conselho Ilscolar CI,II Professorrr
Mari:r José Carneiro.

Art.41- São itssociados Íundadores do Conselho Escolar CIII Professorâ Maria Josó (larneiro
as pcssoas que parliciperlam da rcunião de lundação. cujos nolnes constam na rcspccliva a1a.

Art. 42- O Conselho flscolar CIII l'rofessora Maria Josó Carneiro não distribuirá lucros sol"r
ncnhuma lorma ou pretcxtil aos dirigcntes ou associados e empregará os recursos clc acorclo coln a
clccisão cla Dirctoria.

Art. 43- I! vedaclo ao Consclho Ilscolar CHI l'rofessora Maria .losé Carneiro cxcrccr clualqr-rcr
atir,'idade de carálcr comercial no âmbito do estabclecimenlo de cnsino.

Arl. 44- O Consclho Escolar CtrlI Professora Maria .Iosé Carneiro constiluirá um lirnclo clc
rcserva para situaçõcs emergenciais, cujo pclcentual cleverá ser deciclido pela Dircloria.

Art. 45- O presentc ljstatulo só poderá ser relbrrnr-rlado por ato da Asscmblóia Gcral
Ilxtraordinária.

Ar1' 216- O prcsentc Irstalulo está adecluaclo às ilisposiçõcs do novo Ciicligo Cir,i1 Ilrasilcir.o ([,ci ,,,
1tJ.40612002. e aprovado cm scssão de AssembléiaGeral Extraordinária, clatacla clc 17 clc maio c'lc 2013 c
cntrará em t ipor imccliatamcnte apos sua aprovação.

Art. 47 r\ direloria e o Conselho Iiiscal do Conselho liscolar CIiI Professora Nlaria .Iose
Carneiro llcar-r'r arssirn conslituídos:

Diretoria

Presidenta - NIaria de Lourdes l'errcira Moreira
Nacionalidaclc - I}'asileila
Nalr"rraliciade - Sobt'al
Iistado Clivil - Casacla
Profissão - Diretora
RG ,2007380403
cPtr - 051.216.703-04
Irndcreço - I{ua Paclre ltialho , zt9 Ccntro Sobral-Cll

Vice - Presidente - .Iosem:rr Ilv:rngclista dn Silva
Nacionalidaclc - ]Jrasileiro
Natr-u'alidadc - Sobral
Irstado Clivil - Casado
Prollssão - Scrvidor Irúblico
RG - 91031009185 SSP-Clr
cPF - 623.448.163-81
Irndercço - I{ua Maria Neli cor:reia . j35 Dom.rosé Sobral-cll

Sccretriria - Maria dc .Iesus da Silva Sousa
Nacionaliclade - llrasilcira
Natriralidade - Sobral
llstado Civil - Soltcira
ProÍlssâo - Profcssora
RG - 2007031023256
cPli - 036.068.456-08
Indereço - I{ua vicôncia vicira, 50 Dr..Tosé Eucliclcs Il Sobral-clr.
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'l'csoureira * Lucélia da Silva .Iulio
Nacionalidaclc - Ilrasileira
Natr-rralidade - Sclbral
llstaclo Civil - Soltcira
Profissão - Servidora Púrblica
RG -200103t023192
cPir - 999.646.003_72
Ilndcrcço - Itua Ver.Iterin'rundo Niio I)onizclc Coclho,484 .Iunco Sobral-Cu

Conselho Fiscal

Membros Efetivos:

Nome: - Socorro dc Maria Oliveira F'urtado
Nacionalidade - Ilrasileira
Natr-rralidadc -Sobral
Irstado Civil - Casada
l)rollssão - Prolessora
IrG - 2007878106-4
cPF - 4s7.s64.303-34
llnclerc-ço - Rua Ilumbcrto Lopcs. 884 r\ho do crislo Sobral-clr

Nome: - José l)on:rto dc Araujo Neto
Nacionalicladc - llrasilciro
Naluraliclaclc - Sobral
Iislado (livil - Soltciro
Prollssão - Iiuncionário Irirblico
RG - 9703 1059352
CPF - 625737133_34
I{cservista - 6959\2
lindcrcço - Itua Jaci,to Antunes,32 Dorn José Sobral-Cl:

Nomc: - Iiliane C'osta dn l>at.
t.,u' acionaliclaclc - I]rasil c ira
Naturalidacic - Camocinr-Ci:
Ilstaclo Civil - (-lasadzr

Prollssão - I)o lzrr

RG - 200503 1066i s _SSPDS

CPIi - 037 .t25.263_69
linclcrcço - l{ua (iuaran1, 

" 226 - D.José Sobral-ClE.

Membros Suplcntes:

Nome: - Maria do Carmo Linhares Ponte Aguiar
Nacionalidade - llrasileira
Naturalidadc - Sobral
Iistaclo Civil - Casada
Prolissão - Pt'ofcssora
I{G - 2oo7L)21668-1
cPtr - 623.91)7 .302--59
Iindcrcço - Itua Clrisostomo dc Mclo, 294 Sanla C bral-CI:l

Moreíra
de .!u§tiÇâ

L
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Nome: - Garileu Matsgucne Vasconcelos Olivcira
Nacionalidade - IJrasilciro
Naturalidade - Sobral
llstado Civil - Casaclo
Prollssão - Micro empresário
RG - 200.777.32.s8-2
cPF - 854.792.093-53
lindereço - Rua Pacire Luiz7"-ranzone, 03 Alto do Cristo Sobral-CE.

Art. 48 E,ste Estatuto scrá registrado no Cartório de I{egistro Clivil de Pessoas Jurídicas cla
(loirrarca de Sobral - Cearâ.

Sobral-Cc. 17 de maio dc 2013

Presidcnta

Secretário(a)
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Nome: - Silvany de Souza ll.ocha
Nacionaliclade - Ilrasi leira
Naturalidadc - Sobral
l:sturlo ('ivil - Soltcira
Profissão - Do lar
RG -2002031110158
cPIr -009.779.113-06
lindercço - Rua da Lagoa.l 10 Santa Casa Sobral-Cli.
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ESTATUTO DA UNIDADE EXECUTORA PROPRIA

conselho Escolar cEt professora Maria José carneiro

cNPJ-1 8.285 849 tOOOl _1 4

nlrenaçÃo Do ESTATUTo soclAl

CapÍtulo ,Yl

Seção I

Artigo 34 - Os recursos financeiros depositados em contas bancarias desta Unidade Executora
Propria (uEx) deverão ser movimentados em conformidade com o disposto nos parágrafos
Primeiro e Segundo deste Artigo.

Parágrafo Primeiro - os recursos financeiros mencionados no caput deste Artigo deverão ser
movimentados por meio de cheques nominais, assinados pelo presidente e pelo Tesoureiro da
unidade Executora Propria (uEx), ou por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético.

Parágrafo segundo * Na hipotese de a movimentação dos recursos efetivar-se por meio eletrônico,
inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado ao Presidente ou ao Tesoureiro a utilização
desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos,
transferências, sagues, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à
movimentação dos valores.
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