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HSTATUTO
Capftulo I

Da Constitui¢ao e Finalidade
Da Organiza¢ao Administrativa

Se€ao I
Da Constituicao

Art.   1°  -  A  Unidade  Executora,   doravante   denominada  CONSELHO  ESCOLAR  JOSE
HRMiRIO DE MORAES, fundada em 06/02/2008, na unidade escolar Jos6 Hrmirio de Moraes 5 uma
sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  de  durapao  indeterminada,  com  atuapao junto  a  referida  unidade
escolar, sede e foro no Municipio de Sobral, Estado do Ceara, e sera  regida pelo presente Estatuto.

Secao 11
Da Finalidade

Art.2° - A associapao tern por finalidade geral colaborar na assistencia e formapao do educando,
por  meio  da  aproximapao  entre  pais,  alunos  e  professores,  promovendo  a  integrapao:  poder  ptiblico-
comunidade - escola - familia.

Aft.  3°  -  Constitui  finalidade  especifica  do  Conselho  Escolar  Jos6  Ermirio  de  Moraes,  a
conjungao  de  esforgos,  a  articulapao  de  objetivos  e  a harmonia de  procedimentos,  o  que  o  caracteriza
principalmente por:

I) interagir junto a escola como instrumento de transformapao de apao, promovendo o bern-estar
da comunidade do ponto de vista educativo, cultural e social;

11)  promover  a  aproximapao  e  a  cooperapao  dos  membros  da  comunidade  pelas  atividades
desenvolvidas pela escola;

Ill) contribuir para a solugao de problemas inerentes a vida escolar, preservando uma convivencia
harmoniosa entre pais ou responsaveis legais, professores, alunos e funcionatos da escola e membros da
comunidade local ;

IV) cooperar na conservagao dos equipamentos e piedios da unidade escolar;
V) administrar, de acordo com as normas legais que regem a atuapao do Conselho Escolar Jos6

Ermirio  de  Moraes  os  recursos  provenientes  de  subveng6es,  convenios,  doag5es  e  arrecadag5es  de
qualquer finalidade.

VI) incentivar a criapao do gremio estudantil e trabalhar cooperativamente.

Capitulo 11
Da Organizacao Administrativa

Se§ao I
Da Composicao

Art. 4° -A Unidade Executora comp6e-se de:
I )  Assembleia Geral;
11) Conselho Deliberativo;
Ill Diretoria;
IV) Conselho Fiscal

Se¢ao 11
Da  Assembleia Geral

I"c#'4
Voga

©AB/CE: 32

Art.  5°-  A  Assembleia Geral  6  constitufda pela totalidade  dos  associados  e 6  soberana em  suas
deliberap9£easriraefi;P8i:g::#§?e°£££]5ee£:dGe:::[Essetra:uct:;vocadaepresididape|o(a)Diretor(a)daunidade

Escolar.
Art. 6° -Cabe a primeira Assembleia Geral:
I) - fundar a Unidade Executora;
11)- eleger e dar posse a Diretoria, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal;
Ill)- discutir e aprovar o estatuto da entidade.
§  1°  -    Far-se-a  convocapao  por  comunicapao  escrita,  com  antecedencia  minima  de  48  horas

(quarenta  e  oito)  horas,  para  as  sess5es  ordiharias,  e  de  24  (vinte  e  quatro)  hoias  para  as  sess6es



extraordinatas.
§  2° -   As decis6es tomadas pela Assembleia Geral  s6 terao validade  se apro

absoluta  (primeira  convocapao)   e. pela  maioria   simples   (segunda   convocapao)   de   seus
decorridos 30 ( trinta) minutos da primeira convocapao.

Art. 7°-  A Assembleia Geral sera Ordindria ou Extraordinaria.
§  1°  -  A  Assembleia  Geral  Ordinina  sera  convocada  e  presidida  pelo(a)  presidente  do  Jos6

Ermirio de Moraes, com o mfnimo de 3 (tres) dias de antecedencia.
§ 2° - A Assembleia Geral Ordinina ocorrera 1  (uma) vez por ano ou quando houver necessidede,

em primeira convocapao, com a presenga da metade mais urn dos associados, ou em segunda convocagao,
30 (trinta) minutos depois com qualquer niinero presente no local.

§  3°  -  As  deliberap6es  das  Assembleias  Gerais  serao  aprovadas  por  metade  mais  urn  dos
associados presentes.

§ 4° -Compete a Assembleia Geral Ordindria deliberar acerca dos seguintes assuntos:
I- discutir e aprovar a Programapao Anual, o Relat6rio Anual, o Plano de Aplicapao de Recursos e

a Prestapao de Contas do exerclcio findo, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal;
11 - deliberar sobre eleig6es, eleger Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, podendo,

tamb6m, preencher cargos vagos ou criar novos.
Art.  8° - A Assembleia Geral Extraordinaria sera convocada pelo(a) Presidente(a) do Conselho

Escolar Jos6 Elrmiri® de Moraes por 2/3 dos membros do Conselho Deliberativo ou Fiscal e/ou por 1/5
dos associados.

§  1° -A assembleia Geral Extraordindria 6 presidida pelo(a) Presidente(a) do Conselho Escolar ou
por seu substituto legal, sempre que se fizer necessdrio.

§ 2° - As decis6es tomadas pela Assembleia s6 tefao validade se aprovadas pela maioria absoluta
torimeira convocapao) ou pela maioria simples (segunda convocagao) de seus membros, decorridos de 30
(trinta) minutos da primeira convocapao.

3° -Compete a Assembleia Geral Extraordindria:
deliberar sobre assuntos nao previstos neste Estatuto;
- alterar nome do Conselho Escolar Jos6 Ermirio de Moraes, em decorrencia da alterapao do

nome da escola;
Ill)- transformar as finalidades e/ou servicos oferecidos pela escola;
IV)- alterar o Estatuto;
V)- destituir a Diretoria, quando for o caso, mediante comprovapao da(s) irregularidade(s).

Se€ao Ill
Do Conselho Deliberativo

Art. 9°- 0 Conselho Deliberativo 6 constituldo dos seguintes membros:
I)- Presidente
11)- Secretario
Ill)- Conselheiros
§  1° -  A presidencia e exercida pelo(a) diretor(a); pai/mae ou responsavel pelo aluno; ou professor

da unidade escolar.
§ 20 - 0 cargo de secretario devera ser ocupado por urn professor (a) da unidade escolar ou pelo

secretdrio(a) da escola que tenha lotapao na respectiva unidade escolar.
§  3° - Os Conselheiros totalizam-se de 7 (sete) membros, sendo urn presidente, exercido pelo(a)

diretor(a) da escola, urn(a) secretalo(a) cargo que devera ser ocupado por urn(a) professor (a) da unidade
escolar ou pe|o(a) pr6prio(a) secretdrio(a) da escola e conselheiros, sendo quatro pais de aluno da escola e
un(a) professor(a).

Art.10-  Cabe ao Conselho Deliberativo:
I)- apreciar o Plano de Agfro da Diretoria para o respectivo exercicio;
11)- aprovar o Plano de Aplicapao de Recursos;
Ill)-  revisar  os  balancetes  de  receitas  e  despesas,  apresentados  nas  reuni6es  pela  Diretoria,

emitindo parecer, por escrito com assinatura de 3 (tres) membros do conselho que seja pai ou responsavel;
IV)-   promover   sindicancia   para   apurar   ocorrencias   de   irregularidades   no   ambito   de   sua

competencia;



V)- determinar a perda de mandato dos membros da Diretoria por violagao do Estatuto, mediante
Pr°Vas'#)iger¥::Lrupn¥ceocei#;::sS::;:±b±ea¥aaste::ascLoeisae::§aDaepL::::::Lav°ods°oct:1::):::I:#:¥

VII)- reunir-se ordinariamente 1  (uma) vez por bimestre.

pela maioria absoluta dos membros.

Secao IV
Da Diretoria

Art.  11-  A Diretoria 6 o 6rgao executivo e coordenador da Unidade Executora.
Paragrafo tJnico - A Diretoria sera eleita em Assembleia Geral Ordindria, para urn mandato de 2

(dois) anos, mediante chapas registradas com antecedencia minima de 10 (dias), podendo ser reconduzida
uma vez por igual periodo.

Art.12 -A Diretoria sera composta de:
I) - Presidente;
11)- Vice-Presidente;

Ill)- Secretalio;
IV)- Tesoureiro.
Paragrafo Unico: Na composicao dos membros da Diretoria, deverao ser respeitadas as seguintes

condig6es para a sua ocupapao:
I)- Presidente: diretor(a); pai/ mae ou responsavel pelo aluno; ou professor(a) da unidade escolar;
11)-Vice-Presidente: pai, mae ou responsavel;
Ill)-Secretdrio: pais/responsavel ou professor(a);
IV)-Tesoureiro: pai/mae ou responsavel; ou professor(a).
Art.13-0 exercicio dos cargos de diregao nao serao remunerados.
Art.14-Em  caso  de  vacfrocia de  qualquer cargo  para o  qual  nao  haja  substituto  legal,  cabera a

Assembleia Geral Extraordindria eleger urn substituto.
Art.15-A diretoria, no todo ou em parte, podera ser destitufda por decisao da Assembleia Geral,

quando constatado desvirtuamento de suas fung6es.
Art.16 - Compete a Diretoria:
I)- elaborar e executar a Programapao Anual e o Plano de Aplicapao de Recursos do Conselho

Escolar Jose Ermirio de Moraes;
11)-  deliberar sobre aplicagao e movimentagao  dos recursos do  Conselho Escolar Jos6 Ermirio

de Moraes;
Ill)- encalninhar aos Conselhos Fiscais e Deliberativo o balango e o relat6rio, antes de submete-los

a apreciapao da Assembleia Geral;
IV)-  em caso  de convenios,  enviar a Secretaria Municipal  da Educapao  (SME), mensalmente,  o

demonstrativo de receitas e despesas e a prestapao de contas;
V)-  exercer as demais atribuic6es decorrentes de outros  dispositivos deste Estatuto  e as que  lhe

venham a ser legalmente conferidas;
VI)- cumprir e fazer cumprir as deliberap6es das Assembleias Gerais;
VII)- decidir os casos omissos.
Art.17- Compete ao Presidente:
I)-  convocar  e  presidir  as  Assembleias  Gerais  Ordindrias  e  Extraordindrias  e  as  reuni6es  da

Diretoria;
11)- representar a entidade em jufzo e fora dele;
Ill)-  administrar, juntamente  com  o  Tesoureiro  e  em  consonincia  com  o  Estatuto,  os  recursos

financeiros da entidade;
IV)- ler e tomar providencias cabiveis quanto a correspondencia recebida e expedida;
V)-  promover  o  entrosamento  entre  membros  da  Diretoria,  a  fim  de  que  as  func6es  sejam

desempenhadas satisfatoriamente;
VI)-  exercer as demais atribuig6es previstas neste Estatuto  ou que venham a ser exercidas pela

Diretoria;
VII)- administrar a Unidade Executora e divulgar as suas finalidades;
VIII)- apresentar relat6rio anual dos trabalhos realizados.
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Art.18-  Compete ao Vice-Presidente:
I) - auxiliar o Presidente nas fung5es pertinentes ao cargo;
II)-assumirasfung6esdopresidentequandoesteestiverimpedidodeexerce-lan.°==±=>±±±ng
Art.19-Compete ao Secretario:
I)- elaborar a correspondencia e a documentapao: atas, cartas, oficios, comunicados, convocap6es,

etc.;
11)- ler as atas em reuni5es e assembleias;
Ill)- assinar, juntamente com o Presidente, a correspondencia expedida;
IV)- manter organizada e arquivada a documentagao expedida e recebida;
V)- conservar o livro de atas em dia e sem rasuras;
VI)- elaborar, juntanente com os demais membros da Diretoria, o relat6rio anual.
Art.20-Compete ao Tesoureiro:
I)- assumir a responsabilidade da movimentagao financeira;
11)- assinar, juntamente com o Presidente, os cheques, recibos e balancetes;
Ill)- prestar contas, mensalmente, a Diretoria e ao Conselho Fiscal e, anualmente, em Assembleia

Geral, aos associados;
IV)- manter os livros contabeis (caixa e tombo) em dia e sem rasuras.

Se¢ao V
Do Conselho Fiscal

Art.  21-  0  Conselho  Fiscal  6  o  6rgao  que  controla  e  fiscaliza  a  Unidade  Executora.   Sera
constituido por 3 (rfes) membros efetivos, e 3 (tres) suplentes, sendo pais/responsaveis ou professores.

§  1° -0 Conselho Fiscal devera ser eleito na primeira Assembleia Geral Ordindria, ap6s a eleigao
da Diretoria.

§  2° - 0  Conselho  Fiscal  sera presidido  por urn desses membros,  escolhidos por  seus pares  na
primeira reuniao.

Art. 22 -Compete ao Conselho Fiscal:
I)-  fiscalizar  as  ap6es  e  a  movimentapao  financeira  da  Unidade  Executora:  entradas,  saldas  e

aplicapao de recursos, emitindo pareceres para posterior apreciapao da Assembleia Geral;
11)-  examinar  e  aprovar  a  programagfo  anual,  o  relat6rio  e  a  prestapao  de  contas,  sugerindo

alterap6es se necessalo, e emitir parecer;
Ill)-   solicitar   a   Diretoria,   sempre   que   se   fizer   necessdrio,   esclarecimentos   e   documentos

comprobat6rios de receitas e despesas;
IV)-  apontar  a  Assembleia  Geral as  irregularidades,  sugerindo  as  medidas  que julgar  titeis  ao

Conselho Escolar Jos6 Ermirio de Moraes;
V)- convocar a Assembleia Geral Ordiharia, se o Presidente do Conselho Escolar Jos6 Ermirio

de Moraes retardar por mais de urn mss a sua convocacao, e convocar a Assembleia Geral Extraordindria
sempre que ocorrerem motivos graves e urgentes.

Art.  23-  0 mandato do Conselho Fiscal tera durapao de 2  (dois) anos, permitida a reeleigao por
uma vez.

Capitulo Ill
Dos Associados - Direitos e Deveres

Se€ao I
Dos  Associados

Art.  24- 0 qutrdro  social do Conselho Escolar Jos6 Ermirio  de Moraes,  6 constituido por urn
ntimero ilimitado de associados:

I)- associados efetivos;
11)- associados colaboradores.
§  1° -Sao considerados associados efetivos:
I)- diretor;
11)- vice-diretor;
Ill)- professores;
IV)- pais/responsaveis;
V)- alunos maiores.
§ 2°-Sao considerados associados colaboradores:
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I)-pessoal t6cnico-administrativo ;
11)- ex-diretores do estabelecimento de ensino;
Ill)- pais/responsaveis de ex-alunos;
IV)- ex-alunos maiores;

-,-.iL-`g-i'E

ra
V)- ex-professores.
VI)-   membros   da  comunidade   escolar   que   desejam  prestar   servigos   a  unidade   escolar  ou

acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedag6gicas, administrativas e financeiras.

Se¢ao 11
Dos Direitos e Deveres

Art. 25- Constituem direitos dos associados:
I)- apresentar sugest6es e oferecer colaborapao aos dirigentes do Conselho Escolar Jos6 Ermirio

de Moraes;
11)- participar das atividades associativas;
Ill)- votar e ser votado;
IV)-   solicitar   em   Assembleia   Geral   esclarecimentos   a  respeito   da   utilizapao   dos   recursos

financeiros do Conselho Escolar Jos6 Ermirio de Moraes e dos atos da Diretoria e dos Conselhos Fiscal
e Deliberativo ;

V)- apresentar pessoas da comunidade para ampliagao do quadro de associados;
VI)- garantia de defesa e de recurso no caso de ser proposta a sua exclusao do quadro social.
Art. 26-Constituem deveres dos associados:
I)- conhecer o Estatuto do Conselho Escolar Jos6 Hrmirio de Moraes;
11)- participar das reuni6es e assembleias para as quais forem convocados;
Ill)- cooperar, de acordo com suas possibilidades, para a constituigao do fundo financeiro do

Conselho Escolar Jos6 Ermirio de Moraes;
IV)- colaborar na realizagao das atividades desta Associapao.

Capitulo IV
Secao I

Das Reuni6es

Art.27-Have fa reuni6es  administrativas,  convocadas  pelo(a)  Presidente(a),  no  mlnimo,  1(uma)
vez por cada bimestre com a presenea da Diretoria e/ou Conselho Fiscal e Deliberativo desta Associapao.

Capitulo V
Se€ao I

Das Elei¢6es da Diretoria e dos Conselhos

Art.28-   As eleic6es para os cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo
dar-se-ab   no primeiro bimestre letivo, em Assembleia Geral, por aclamapao ou voto  secreto, e a posse
deverd ocorrer nos 30 (trinta) dias subsequentes.

Art- 29- A apurapao dos votos, devera ocorrer sob a fiscalizagao de uma comissao composta por
pessoas nao candidatas.

Art.  30- Os membros eleitos terao mandato pelo periodo de 2  (dois)  anos, permitida a reeleigao
por rna thica vez.

Paragrafo Unico - As substituig6es ocorridas, no todo ou em parte, terao como tempo de mandato,
o periodo que resta para o t6rmino do mandato vigente, nao podendo ser computado prazos individuais.

Art. 31-Antes de findar o mandato, realizar-se-ao as eleic6es em prazo habil para garantir a nova
composigao  do  Conselho  Escolar Jos6 Ermirio  de  Moraes, respeitando-se  o  prazo  da administrapao
anterior.

#;:2a-foAupn°£::e.t#is)e:{eTtao{aa)tap:uabsper:::dnet:t:°d:edn£:;:o:::°tod£:aanp:::::adgarefts:s¥et:::rjemais
membros  do  Conselho  supracitado,  devendo  esta  ser  lavrada  em  ata,  em  livro  pr6prio  da  respectiva
Associapao.

£„ 4S£
Advogado
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Capitulo VI
Dos Recursos e sua Aplica¢ao

Secao I
Dos Recursos

l`c#aw¥
Art.  33-  Os meios  e recursos para atender os objetivos do  Conselho  Escolar Jos6 Ermirio  de

Moraes, serao obtidos mediante:
I)- repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE);
11)- contribuigao voluntdria dos s6cios;
Ill)- convenios;
IV)- subveng5es diversas;
V)- doap6es;
VI)- promoc6es escolares;
VII)- outras fontes.

Art.   34- Os recursos financeiros depositados em contas bancdrias desta Unidade Executora

Pr6pria  (UEx)  deverao   ser  movimentados  em  conformidade  com  o  disposto  mos  Paragrafos

Primeiro e Segundo deste Artigo.

Parfgrafo  Primeiro  -  Os  recursos  financeiros  mencionados  no  ccrp24f  deste  Artigo  dever5o  ser

movimentados  por  meio  de  cheques  nominais,  assinados  pelo  Presidente  e  pelo  Tesoureiro  da

Unidade Executora Pr6pria (UEx), ou por meio eletr6nico, inclusive, por meio de cartao magnetico.

Parigrafo  Segundo  -  Na  hip6tese  de  a  movimentagao  dos  recursos  efetivar-se  por  meio  eletr6nico,

inclusive, por meio de cartao magn6tico, fica autorizado ao Presidente ou ao Tesoureiro a utilizagao desses

meios  de  pagamento  de  forma  individual  e  isolada,  podendo  realizar pagamentos,  transferencias,  saques,

emitir extratos, enfim, todas as operag5es financeiras necessarias a movimentagao dos valores.

Se¢ao 11
Da  Aplica€ao

Art.  35-  Os  recursos  financeiros  serao  gastos  de  acordo  com  o  plano  de  aplicapao  previalnente
elaborado e aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Art.   36-  Cabera  ao  Conselho  Fiscal  acompanhar,  supervisionar  e  fiscalizar  a  aplicapao  dos
recursos do Conselho Escolar Jos6 Ermirio de Moraes.

Capitulo VII
Da  Interven¢ao e Disso]u€ao

Se€ao I
Da  Interven€ao

Art.37-  Pela indevida aplicacao de recursos, respondefao solidariamente os membros da Diretoria
que houverem autorizado a despesa ou efetuado o pagamento, em desacordo com as normas pertinentes.

Art.38 -Quando as atividades do Conselho Escolar Jos6 Ermirio de Moraes,  contrariarem as
finalidades definidas neste Estatuto ou ferirem preceitos legais, podera haver intervengao a ser decidida
em Assembleia Geral Extraordinala convocada pelo Conselho Deliberativo.

§  1° -0 processo regular de apurapao dos fatos sera feita por comissao de, no mlnimo, 03 (rfes)
associados  da  Unidade  Executora,  eleita na  Assembleia  Geral  Extraordindria referida no  caput  deste
artigo.

§ 2° - A intervengao sera determinada pelo(a) Secretdrio(a) de(a) Educagao Municipal, mediante
parecer da comissao referida no paragrafo primeiro.

£t'c sLoi
Advogado
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Seeao 11
Da  Dissolucao

fEL3±:t~ngng'
Art.39-  A Unidade Executora somente podera ser dissolvida:
I)-  por  decisao  de  2/3   (dois  tergos)  de  seus  associados,  manifestada  em  Assembleia  Geral

Extraordinaria, especificamente convocada para tal fim;
11)- em decorrencia da extingao do estabelecimento de ensino;
Ill)- em decorrencia de ato legal emanado do poder competente;
IV)-  em  caso  de  desativapao  do  Conselho  Escolar Jos6 Ermirio  de  Moraes,  o  Presidente  do

Conselho Deliberativo  devefa enviar ao  6rgao  educacional  de  sua jurisdigao,  uma comunicapao  escrita
explicando  os  motivos  da  respectiva  desativapao,  devidamente  assinada  por  todos  os  membros  da
Diretoria e Associados.

Paragrafo Unico - Em caso de dissolugao do Conselho Hscolar Jos6 Hrmirio de Moraes, o seu
patrim6nio sera incoaporado pela Secretaria de Educapao, vinculada a unidade escolar, para uso exclusivo
desta tiltima.

Capitulo VIII
Se¢ao I

Das  Disposi¢6es Gerais

Art. 40-  Os associados nao respondem pelas obrigag6es do Conselho Escolar Jos6 Ermirio de Moraes.
Art.  41-Sao associados fundadores do  Conselho tEscolar*,Jos]¢ `Ermirio  de Moraes,  as pessoas

que participaram da reuniao de fundagao,. cujos nome; con.starn naLrespectiva ata.
Art. 42-  0 Conselho Escolar Jos6 Hrmirio de Moraes nao distribuifa lucros sob nenhuma forma

ou pretexto aos dirigentes ou associados e \empregara os recursos de acordo com a decisao da Diretoria.
Art. 43-  E vedado ao Conselho Hscolar Jos6 Ermirio de Moraes 6xercer qualquer atividade de

carater comercial no ambito do estabelecimentd de en`sino.
Art.  44-  0  Conselho  Escolar Jos6  Ermirio  de  Moraes  constituira `um  fundo  de  reserva para

situap6es emergenciais, cujo percentual devera 'ser decidido pela rD`iret6iia.     -
Art. 45- 0 presente Estatuto s6 `podefa ser reformado poi ato da Asselribleia Geral Extraordindria.

io.4o6/#62:6e-a%r%rve:::t:mESsteasT:::Setta;%grfu::Tbai€:£±&e9r£;ffiskft9r:::ddi:i:a#t€5];8:ec2£¥£ieBjr:fell:r£:°d:L2e;]n;
e  entrara  em  vigor  imediatamente  ap6s  sua  aprovapao  ficando  revogado  o  Estatuto  de  fundapao  e
quaisquer disposig6es em contrdrio.

Art.  47  -  Este  Estatuto  sera  registrado  no  Cart6rio  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Juridicas  da
Comarca de Sobral - Ceara.

Sobral,16 de abril 2018.
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