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DECLARA DE UTILIDADE PUBLICA NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO AMAPÁ 0 
INSTITUTO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO 
HUMANA E VALORIZAÇÃO DA VIDA — 
INSTITUTO ME ABRACE. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ DECRETA: 

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública no âmbito do Estado do Amapá, 

nos termos da Lei n° 0027, de 31 de agosto de 1992, 0 INSTITUTO 
BRASILEIRO DE PROMOÇÃO HUMANA E VALORIZAÇÃO DA VIDA — 
INSTITUTO ME ABRACE, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público 

- OSCIP, sem fins lucrativos e não econômicos, de caráter duração por tempo 

indeterminado, de direito privado com atuação em todo território nacional, 

inscrita no CNPJ sob o n° 35.845.357/0001-55, com sede na Rua Cinco, n°. 800, 

Bairro Marabaixo III, Cidade de Macapá, Estado do Amapá. 

Parágrafo único — Ficam assegurados â entidade supracitada, todos os 

direitos e vantagens da legislação vigente. 

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

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá —AP, 14 de setembro de 2022. 

DEPUTAD PAULINHO RAMOS 
MDB/AP 

Avenida FAB SIN, Bairro Central, CEP 68906-907, MACAPÁ/AP 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO AMAPA 
Gabinete do Deputado PAULINHO RAMOS 

JUSTIFICATIVA 

0 presente Projeto de Lei dispõe sobre a declaração de utilidade pública no 

âmbito do Estado do Amapá, 0 INSTITUTO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO 

HUMANA E VALORIZAÇÃO DA VIDA — INSTITUTO ME ABRACE, 

Organização de Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, sem fins 

lucrativos e não econômicos, de caráter duração por tempo indeterminado, de 

direito privado com atuação em todo território nacional, inscrita no CNPJ sob o 

n° 35.845.357/0001-55, com sede na Rua Cinco, n°. 800, Bairro Marabaixo III, 

Cidade de Macapá, Estado do Amapá. 

Ante o exposto, e observando a importância do presente Projeto de Lei, 

contamos com apoio dos nobres Pares â sua aprovação. 

IVIacapá - 14 de .setenit-xo de 2022 
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Deputacjó PAULINHO RAMOS 

MDB/AP 

Avenida FAB S/N, Bairro Central, CEP 68906-907, MACAPA/AP 



CERTIDÃO DE REGISTRO EM PESSOAS JURÍDICAS 

0 30 Tabelião de Notas e Anexos da Comarca de Macapá, Estado do 

Amapa, Republica Federativa do Brasil. por nomeação legal, etc.; usando das atribuições que he 

são conferidas por lei, e a requerimento da pessoa interessada CERTIFICA QUE se encontra 

devidamente registrada e averbada no Livro A-02 de Registro Civil das PESSOAS JURÍDICAS 

deste Oficio, sob o número de ordem 193, protocolo de 00. 542, á folha no. 134, em 01 de Julho de 

2022, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO BRASILEIRO DE PRomopÃo 
HUMANA E VALORIZAÇÃO DA VIDA — INSTITUTO ME ABRACE, realizada em 23 de Fe. areiro 

de 2022, sob a presidência de Erica Carla Berjá de Andrade Ramos, e secretariada por Luana 

Mônica Benjó Barbosa, colocado as alterações do estatuto social, sendo aprovada por 

unanimidade, Documentos apresentados e arquivados nos termos do Artigo 0°,120, inciso I. ll, Ill, 

IV, V e VI da Lei 00.6.015/73 — Lei dos Registros Públicos. NADA MAIS. 0 referido é verdade, dous 

fé e assino. Eu  ; •  . Gabriele Rabelo de Oliveira, Escrevente Autorizada Certifico, Subscrevo: 

dou fé e assino em público e raso 

Macapá/AP. 01 de Julho de 2022. 
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ATER, Técnica Social-STS. aos beneficiários dos Projetos de Assentamento da Reforma Agrar
População ribeirinhos. Qui;ombolus. moiadores oi:is bairros. Comunidades Urbanas. Ciiçaas 
Pescadores nas esferas Estaduais, Municipals e Governo Federal sobre as atividades 
econâmicas, socials, educativas, culturais, de saúde, entretenimento ambiental. dos citados 
grupos. no melhoramento técnico. organizacional. V - Firmer Termos de Pacerias 
Convenios com Autarquias Federais paia efetivaca° das de prestação de serviços ambiAntais 
serviços sociais educação ri ai Eervigos de tecnologia da informagão. serviço de cabacitaoao 
emoreendedorism°. transformação de proiduos flcirestais matreiros-PFMs. não- matreiros PFNMis 
serviços de confecção de Uhidades habitacional rural. entre outros inerentes ac Programa 
Nacional da Reforma Agrária- PNRA. sobre as parce;as de terras dos Projetos de Assentamento 
da reforma Agraria. VI Crier F-iepresentações e Núcleos Municipais, Territonais. Estaduais 
e Nacionais para consecução das suas ativicadciis Vl Reaicar Seminarios: Herbanarios 
encontros Feras. Exposição e camoanbas Educativas sobre meio ambiente. agricultura familiar 
agronegocio, pesca. ewativismc, segurança Puolca. Saúde Publica, emoreendedurismc entre 
outros congeneres. XII - Aiinpliar a participaçaP em todos os eventos que versem sobre 
a efetivaçâo da vaiorização da vida. Economia Scoria: Autogestão entre outros congêneres xu; 
- Apoiar e apresentar projetos e programas de 1.:oliticas públicas sociais na area da iriiGzw.c-, 
adolescentes. da juventude. pessoas !doses e oessoas corn necessidades especiais 
Desenvolver Serviços de Radlochfus5o Comunitaria a Radiodifusão Sonora em freo.uervia 
modulada operada em baixa freqiiericia XV - Orar Centros de Culture nas areas indigenas. 
projetos de assentamento do Prodrama nacional na Reforma Agraria-PRNA Areas Ribeitin-58 
comunidades pesqueiras equipades corn sala Virkjai para a efetivação da inclusão digital . XVI --
Criar a Casa da Solidaredade paa atende; pessoas !doses e mulheres afetadas pela vioiencia 
psicológica, fisjca entre outros impactos negativos sobre a vicia social das mulheres 4rim paroe: ia
corn os ministérios e secretatias de governos: municipais, territorials, estaduais e nacionais::: XXVI 
- Promover, estimular e: apoiar ações e Serviço ainbientais nas areas degradadas. Servc'osdo
descontaminacão areas afetadas pela e,;ploraçãn de substancias minerais. desenvolver Wes 
proativas sabres proteção e recuperação das a:eas de preservação Permanentes APP5i, 
desenvolver ações e serviços ambientais efetivos sobre as reserves Legais atingidas por 
desmatamentos !legais queimadas por causas diversas. valorizar os serviços ambientais. n:7) 
combate as mudanças c.-,limaticas. relacionadas a polinização (abelhas nativas e silvestres. 
criação c bom maneio cios  recursos das aguas e demais recursos naturais, comercialização de 
credito carbono e de outros gases causadores do Veit° estufa e de créditos relacionados a esses 
gases como plantio de arvores. cr;aoão os abelhas, criação de frangos de posture e de corte. 
rTiação, implantação e gestão de agrc indústria e. beneficiamentos produtos subprodutos e seas 
derivados e subprodutos e produtos florestais: XXVII Promover a agriculture familiar, participo' 
de em serviços de Assistencia e Eidensão Rural (ATER). realização de atividades de assistenda 
técnica e extensão rural. fartaiece as cadeias de \,alor da socio biodiversidade para que se-jam 
inclusivas em combate as mudancas clirhOticas p:omovendo o ecoturismo criação-de abelhas 
(natives e silvestres. manejo dos lecursns aquaticos e forestais. madeireiros e não tradeireiroFt 

como andiroba. praoaxi. andiroba. XXVIII - Editar apoiar e incentivar a publicação de revistai:: 
informativos. ¡ornais. audiovisuais. videos. CND's nu quaiquer outra forma de publicação 
Temas. imagens. Relatos relati.;os an meio ambiente agricultura familiar, turismo. pesca 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A presidenta Nacional do Instituto Brasileiro de Promoção Humana e Valorização da 
Vida (INSTITUTO ME ABRACE), no uso de ,,•=oas atribuições estatutárias, vem convocar 
toda a Diretoria Execixiva assim comp Conselhos Fiscal e Deliberativo pars 
comparecerem à assembleia geral extraordinana que irá ser realizada no dia 01 de março 
de 2022 com inicio as 15:30 loras ern primeira chamada, e em segunda, as 16:00 horas 
iocalizada na Rua Cinco, r" no A. Bairro Marabaixo 3. Cidade de Macapa. Estaco do Amapa 
para a deliberação da seguinte pauta. obedeoendo a seguinte Ordem do dia: 

1 — Da Denominação, Sede e Objetivo Social 

Art. 'V — 0 Instituto Brasileiro de ("Tornodão Hun.ia: a e Valorizaçàc da Vida também oesignaide 
ME ABRACE e uma Organizaçao ca Sociedade., Civil de Interesse Público- °SUE sem 

lucrativos e iibo econdmicos de duração por temdo indeterminado, direito privado ,.7;orn atuac1.io 

em todo o território nacional, sendo regida pelas Leis Federais Lei N 9.790. de 2 de Maroc 

1999. regulamentada pelo Decreto 3.1011999. Lei: 13.019. de 31 de julho de 2014. amparc. 

Lei 13.204 de 14 de dezembro 2015 em vigor e o Estatuto Social da referida OSCIP 

uma entidade que não acata breoonceito e discriminacão de nenhuma natureza, sejam, Rara 

Etnia. Hornotobia. relia ao. Agreniação Partideria entre outras, Corn sede e foro na cidade ne 

Macape capital do Estado Amapa, sito a Ria Cinco n°. 800 A. Bairro rvlarabaxo 3 - 

Macapa/Amapa. CEP (38.909-8Er, Art. 2' - O pr iz.c.) de duração da presente entidade sera po-

tempo indeterminado. coincicindc-se o ano social vom o ano civi: Art 30 Tem como Fhalioacte. 

— Garantir a promoçac da dividade Humane através de Termos de Parcerias.. Acordos 

Cooperação Tecricas-AC...;'.-s entre outros instrumentos similares com os Pode!es 

Municipais. Estadias. Federais e iniciativa Privada e Instituições estrangeiros em consonedf.:ia 

corn a Lei 13.204 de 14 de dezembrc, de 20r na consecução das finalidades de nteresse 

public°, Pew, como na. implantação e imptementaão de políticas públicas, voltada para nielho5ia 

na qualidade de vide e. ao Desersioi.vimento Humono corn inserção Econôm ico. Educaçã;,•) formai. 

Educação não formal. acesso as tecnologia da riformação contemporeneas, na Suude em 

integralidade. equidade e especificidades as pessoas err todos os faixas etarias, inserção 

nos programas e projetos Culturais. EntreteniFncoto, Esporte e lazer' i Prestar serviços 

executer Projetos Culturais. Edudadonals Esoorrvcs. alimentar e nutricionais e Turismo 

grupos de pessoas das comunidades Rura s e Lrbarias á inserção nas atividades de acordo corn 

as necessidades. observando: pWencialidades cecuiiaridades e especificidades locais bery como 
coordenar vsitaçâo a Mosteiros. Santuários. Mdnumentos Histdricos: Templos. Museus entre 

outros: Ill Celebrar convênios. centrares e acordos entre outros instrumentos simi;ares 

com Governo Federal, Estadual Municcal e Iniciativa Privada e n5c governamentais nacionais 

internacionais para prestar Se-vos de Educação. Serviços Ambientais. Inserção ne jovens nas 

oportunidades de trabalho e renda através ci,) Convénios corn Empresas Privadas e d 

governo. murcipal . estadual e tederal IV — Prestar Serviços de Assistência Teonica Rt,ot - 
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artesanai. culturais: XXIX — Estimular a efetiva(;;.io Pesquisa cientifica sobre os recursos Hidriods agua. soic. fauna flora. dem corno efetivar oublicaOes inerentes de aos intens supra pesquisados: XXX— Promover apo:ar e estin'iular atividades de agricultura familiar de forrot.z sustentável mantendo a tradicionalidade e. oriando novos mode os sócio produtivos centrado ric (tripe) equbrio econáinico. eooingto e social; XXXI — Dar Consultoria Tecnica em todas as6-eas profissionais e de necessdades humana: Parágrafo Único Fica o INSTITUTO JE ABRACE autonzado a Firmar Termos de coope -áção Tecnicas. Acordos de cooperação Tecnas para consecução e execução serviços corn tojos os Ministérios. Autarquias. Secretarias dc Governo. Federai Fstadual, Mur.cpaL niciativa r*- rvada e organismos internacionaif3. 

2 — Outros assuntos. 

Macapa-AP: 10 de fevereiro de 2 2. 

• 
ERICA 'CARLA BENJÓ DE ANDRADE RAMOS 
Presidenta Nacional INSTITUTO ME ABRACE 
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE. 
PROMOÇA0 E VALORIZAÇA0 DA VIDA HUMA INSTITUTO ME ABRACE. 
REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2022 

Ao pbmeiro diado mês de março de 202.,:, (.01/03/2022i. reuniram-se em primeira 
convocação as 10:30h (quinze noras e trinta minutos) e em segunda convocação as 
15:00h (dezesseis horas) localizada ba Rua Cinco, 800 A. Bairro Marabaixo 3, ('...idade 
de Macapá, Estado do Amapa. conforme assinatura da lista de presença due faz Part 
integrante desta ata visto que foram convocados em tempo habil. atraves do edital de 
convocação. Dando intcio aos trabalhos. seoietanando a senhora Luana Monica Benib 
Barbosa. Diretora Financeira. oassou a ler a pauta do dia passando a ler a redação 
broposta: 
Da Denominação, Sede e Objetivo Social 
Art. 10 --- 0 instituto Brasileiro de Plornocao Humana e Valorização da Vida tampem 
designado -- ME ABRACE ó uma Organizacab da Sociedade Civil de Interesse Púbico
OSCIP, sem fins lucrativos e não econômicbs de duração por tempo indetermnado 
direito privado com atuacão em todo o naciona sendo regida pelas Leis 
Fede-ais. Lei N' 9.790. de 23 de Março de 1999. reouiamentada pelo Decreto 3.100;199..). 
Lei. 13 019. de 31 de julho de M14, amparo ia Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2V5 
em vigor e o Estatuto Social da referida OSCIP é, uma entidade que não acata 
preconceito e discriminação de nenhuma r,ature7a, sejam. Raça. Etnia. Homotobia: 
religiao, Ag emiação Partidalia entre outras COM sede e foro na cidade de Macapa 

capital do Estado Amapa, sito a Rua Cinco. rio, 800 A Bairro Marabaixo 
fv1acapa/Amapa CEP, 68.909-380 Art. 20 C prazo de duração da presewe entidade 

sera par tempo incieterminado. .oincidindo-s n ano social com o ano civil: Art.. 30 - Tern 

como Finalidade: I - Cara tic promoção da dignidade Human°, através deTermos Ue 

Parcerias, Acordos de Cooperuçáo Tecnicas-ACTs, entre outros instrumentos slmilare.s 

com os Poderes Públicos Municipals, Estaduais. Federais e iniciativa Privada 

instituições estrangeiros em colsonancia coin a Lei 13.204 de 14 de dezembro de 231S 

na consecução das finalidades de interessi publico, bem como na. implantagao 

implementaçao de palitcas públicas voltada oara melhoria na qualidade de vida 
Desenvolvimento Humano con" inserção Económico. Educação formal. Educação 

formal. acesso as tecnologia da irfcrmacão contemporáneas. na Sauce em sues 

integralidade. equidade e es;.)ecificbades. es pessoas en todos os faixas etabas. 

inserção social nos programas e proetos Culturais. Entretenimento, Esporte lw.er: 

Prestar servigos e executar rrojetcs Coltur is. Educacionais: Esportivos.. alirnertaf 

nUtícionais e lurismo sobre paipos de pessoas das comunidades Rurais e Urbanas 

inserção nas atividades de acordo com as nf.;cessidades, observando: potencialidades. 

peculiaridades e esnecificIdades locals, ben como coordenar Visitadao a rvicisteiot;. 

Santuários. Monumentos Históricos. Templos, Museus entre outros i - Ce:ebriT 

convénios. Termos. contratos e acordos entre nutras instrumentos similares corn Cove' ' io 

Federa. Estadual Municipal c. inicativa Privada e no governamentais nacionais 

internacionais, para prestar '.;erviços de Educação, Serviços Ambientais: Inserção ic 

jovens nas oportunidades de Tabaho e ,erria atraves de Convénios corn Empresz .: 

Privadas e o governo. municipal, estadual e federal: IV - Prestar Serviços do Ass.'ste.noia 

Técnica Rural - ATER, Técnica Social-STS, aos beneficiaries dos Prqetos 

1111111. 
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de Assentamento da Reforma Agraria. População ribeirinhos Quilombolas, mofadoms 
dos bairros. Comunidades Urbanas. Caicaras. Pescadores nas esferas EStadu3i;n1 
Municipais e Govern° Federal sobre as atvidades econdmicas. socials, eduçativaS 
culturais de soUde. entreenimento ainbiental. dos citados grupos, no melhoramento 
técnico: organiza=nal V Firmar Termos de Parcerias e;ou Convénios con Autarquias 
Federais para ofetivaçao das de prestação de serviços ambigintais serviços sociais 
educação rural. serviçosce tecnoloqia da inforrna,,-Ao, serviço de capacitacao 
empreendedorismo. transformação de produtos florestais matreiros-PFMs, nãomatreims -
PFNMs, serviços de contecçac de Unidades habitacionais rural antra outros inerentes ac 
Programa Nacional da Reforma Agraria- PNRA. sobre as parcelas de terras dos Projetos 
de Assentamento da reforma Agraria. VI - Ciar Representações e Núcleos Municipzvs 
TerWorials, Estaduais e Nacionais para consecução das suas atividades. VII - Realizar 
Sernrnarlos. Herbanarios encontros Feiras. Exposição e campanhas Educativas sobre 
meio ambiente agricultura farnliar. agronegocio. pesca: extrativismo, segurança Publica. 
Saúde Publica, empreendedorismo entre outos congéneres. XII - Ampliar a oarticipacau 
em todos os eventos 14ue versem sobrc a efetivação da valorização da vida. 
Economia Solidaria. Autogestão entre outros congeneres. XIII Aciorar e apresentar 
projetos e programas de politicos ptiolicas socias na Area da intancia. adolescentes. da 
juventude. pessoas idosas e .pessoas corn i-iecessdades especiais. XIV- Desenvolv 
Serviços de Radiodifusão Corminitara a Radiodifusao Sonou a. em freouenba modulada 
operada em baixa frequenca Criar Centros de Cultura nas areas indigenas. projetos 
de assentamento do Prog:arna nacional da Reforma Agraria-PRNA.. Areas Riberrinna 
comunidades pesqueiras equipadas con) saia ,(irtual para a efetivação da inclusão digita 
XVI - Criar a Casa da Soklariedade para Wender oessoas dosas e mulheres atetadas 
pela violência psicológica. isíc entre outros impactos negativos sobre a vida social das 
mulheres (em parceria can os ministénos e secretarias de governos. municipalsc 
territoriais, estaduais e nacAmaisi: XXVI - Promover, estimular e, apoiar ações e Serviço 
ambientais nas areas degradadas. Serviços de descontaminação areas afetadas pela 
exploração de substaricias, minerals deserv..)Iver aches proatvas sobres protecao e 
recuperação das areas de preservação Permanentes APPs, desenvolver ações 
serviços ambientais efetivos sabre as reservas Legais atingidas por desmatamentos 

queimadas pot causas diversas. vaiori,:ar os serviços ambientais, no combate as 

mudanças limatcas relaciona;:ias a polinizaço (abelhas nativas e silvestres), criaçao 
born manejo dos recursos das aguas e demais recursos naturais. comercializacao 
crédrto carbono e de outros gases causadores do efeito estufa e de créditos relacionados 
a esses gases corno plantio de arvores. criaça:: de abelhas, criação de frangos de postura 
e de Porte, criação. imp!anação e gestão agro indústria e beneficiamentos produtos: 
subprodutos e seus derivados e subprodutos e produtos florestais: XXVII Promovei a 
agricultura tamiiiar: participar de em serviços de Assistência e Extensão Rural (ATER 
reaUzacão cc atividades de assistência techica e extensão rural, fortalecer as cadeias de 
valor da sacio biodiversidade para que sejam inclusivas em combate as mudanças 
climaticas, promovendo o occturismc. criação de abelhas (natvas e silvestres). imarG,,,Ld 
dos recursos oquaticos e ftryestais. made;rerros e não riadelretros conic andiroba. 
pracaxi . andiroba; XXVIII - Editar. apo,ar o incentivar a publicação de revzta$: 
informativos. iornais. audiovisuals. videos DVD's ou qualquer outra forma de 
publicacao sabre Temas, imauens. Rolatos relativos ao meio ambiente agricultura 
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familiar turismo. pesca artesanal. culturas: XXIX - EsLrnular a efetivaçao cientifica sobre os recursos Hidncos ctu:) solo, fauna. flora. bem corno f...-;fet:vaF publicações inerentes de ac!: intens. sura pesquisados - XXX- Promover, apoiar estimular atividades de adricultura fam4ar de forma sustentave , mantendo tradicionalidade e. criando novos modelos soot() produtivos centrado no (tripe) equilibm,econâmico. ecológico e social XXXI - Dai Consultoria Técnica ern todas as ar(-.,as profissionas e de nocessc.lades humana: Parágrafo Único Eta o INSTITUTO ME. ABRACE autorizado a Firmar Termos de cooperação Técnicas. Acordos de cooperaoid Tecnicas para consecução e execução seivloos corn todos os Ministérios Autarquias, Secretarias do Governo. Fed raJ. Estadual Municipal. iniciativa Privada e organismos 
internacionais. 
Passando a palavra, a Presicii,?nte Erica Carla Benjó de Andrade Ramos. agradeceu 
presença de todos na coniribu,cão do tempo que quando possivel apoiam nas ações do instituto corno no evento ,:-.;omo a A',..ao Sacia O Born Samar¡tano que ocorre todos
anos, informou a respeito da renovação do certificado digital do instituto, inforrnou 
respeito do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS. 
recadas:ramento corn a r7esa brasii do SE.SC. continuando os trabalhos colocou err 
discussão e votação a pauta a pauta proposta, sendo aprovada por unanimidade todos 
os presentes agradeceram corn reconhecimento e grat,dão a dedicação que a direção ou 
instituto tem se dedicado sem rnedT esforçou apesar dos intemperies que todos tern 
passado. buscando fazendo vaier os preceitos ao qual o instituto foi criando, mvamente 
presidente agradeceu a todos presentes. Nada mars havendo a ser tratado. as .17 - F.,r3b 
(dezessete noras e cinquenta minutos) foram dada por encerrada a Assernbleia Geral. E.4. 
Luana Monica BerijO Barbosa, secretariei e lavrei a presente ATA que após sua leitura for 
aprovada pela assembiela a dual toi por assinada, assim corno assinada pela 
senhora Erica Carla Be* de Andrade Raftw,s. presidenta do Instituto me Abrace Az:; 
assinaturas da assembiei foram colocadas no livro de presençaiassiHatwas cc 
instituição. 

Macapa-(AP), 01 de marco de 2(.'i2

LUANA MONICA BENZ BARBOSA 
Secretaria 

ERICA-EARLA BE-NJC) -6E ANDRADE RAMOS 
Presidenta 
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ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO I 

Da Denominação, Sede e Objetivo Social 

Art. 1° — O Instituto Brasilelie de Promoção Humana e Valorização da Vida também 
designado — ME ABRACE é urna Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público- OSCIP, sem fins lucrativos e não económicos, de duração DOF tempo 
indeterminado direito privado com atuação em todo o território nacional, sendo 
regida pelas Leis Federais, Lei N 9.790. de 23 de Março de 1999, regulamentada 
pelo Decreto 3.100/1999, Lei. 13.019, de 31 de julho de 2014. amparo na Lei 13.204 
de 14 de dezembro de 2015 ern vigor e o Estatuto Social da referida OSCIP é. 
urna entidade que não acata preconceito e discriminação de nenhuma 
natureza, sejam, Raga Etnia, Homotobia, religião: Agremiação Partidária. 
entre outras. Corn sede e foro na cidade de Macapá, capital do Estado Amapa. sito 
a Rua Cinco, nG. 800 A. Bairro Marabaixo 3 Macapá/Amapá. CEP. 68.909-880. 

Art. 20 - O prazo de duração da presente entidade sera por tempo indeterminado 
coincidindo-se o ano social com o ano 

Art. 3° — Tern como Finalidade 

I — Garantir a promoção da dignidade Humana, através de Termos de Parcerias 
Acordos de Cooperação Técnicas-ACTs, entre outros instrumentos similares corn os 
Poderes Públicos. Municipais, Estaduais: Federais e iniciativa Privada e Instituições 
estrangeiros em consonância com a Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015 na 
consecução das finalidades de interesse publico, bem como na, implantaçao e 
implementação de politicas eúblicas: voltada para melhoria na qualidade de vida e. 
ao Desenvolvimento Humano com inserçao Económico. Educação formal. Educação 
não formal, acesso as tecnologia da informação contemporâneas. na Saúde em 
suas integralidacle, equidade e esoecificidades, as pessoas em todos os faixas 
etárias, inserção social nos programas e projetos Culturais. Entretenimento. Esporte 
e lazer. 

Prestar serviços e executer Projetos Culturais, Educacionais, Esportivos, 
alimentar e nutricionais e Turismo sobre grupos de pessoas das comunidades 
Rurais e Urbanas á inseroo nas atividades de acordo com as necessidades. 
observando: potencialidades peculiaridades e especificidades locais; bem como 
coordenar Visitaçao a Mosteiros Santuários. Monumentos Históricos, Templos. 
Museus entre outros 

Ill — Celebrar convénios: Termos. contratos e acordos entre outros instrumentos 
similares corn Governo Federal: Estadual Municipal e Iniciativa Privaca e não 
governamentais nacionais e internacionais para prestar Serviços de Educação. 
Serviços Ambientais. Inserção de jovens nas oportunidades de trabalho e renda 
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através de Convenics corn Empresas Pnvadas e o governo, municipal, estadual 
federal; 

IV— Prestar Serviços de Aseistenca Técnica Rural - ATER, Técnica Social-STS, aos 
beneficiários dos Projetos de Assentamento da Reforma Agrária. População 
ribeirinhos, Quilorritoias, moradores dos bairros, Comunidades Urbanas, Caiçaras, 
Pescadores nas esferas. Estaduais. Municipais e Governo Federal sabre as 
atividades econômicas, socials. educativas. culturais, de saúde, entretenimento. 
ambienta!, dos citados grupos, no melhoramento técnico, organizacional, 

V — Firmar Termos de Parcerias eiou Convênios corn Autarquias Federais 
para efetivação das de prestação de serviços ambientais: serviços sociais. educação 
rural, serviços de tecnologia da informação, serviço de capacitação 
empreendedorismo. transformação de produtos florestais rriatreiros-PFMs, nãee 
matreiros PFNMs, serviços de confecção de Unidades habitacionais ruraÍ. entre 
outros inerentes ao Programa Nacional da Reforma Agraria- PNRA, sobre as 
parcelas de terras dos Projetos de Assentamento da reforma Agraria. 

VI — Criar Representações e Núcleos Municipais. Territoeas, Estaduais e Nacionais 
para consecução das suas atividades, 

VII — Realizar Seminaries, Hebinarios, ercontros Feiras. Exposição e campanhas 
Educativas sobre meio ambiente, agricultura familiar, agronegócio. pesca. 
extrativismo, segurança Publica, Saúde Publica., empreendedorismo entre outros 
congéneres. 

XII Ampliar a participação em todos os eventos que versem sobre a efetivaçâo da 
valorização da vida, Economia Solidaria: Autogestão entre outros congêneres. 

XIII - Apoiar e apresentar projetos e progranas de políticas públicas sociais na area 
da infância. adolescentes, da juventude. pessoas idosas e pessoas com 
necessidades especiais, 

XIV- Desenvolver Serviços de Raci!odifusão Comunitária a Radiodifusão Sonora, em 
freqüência modulada operada em baixa freqüência 

XV — Criar Centros de Cultura nas areas indígenas, projetos de assentamento do 
Programa nacional da Reforms Agraria-PRNA, Areas Ribeirinha, comunidades 
pesquerras equipacas com sale virtual para a efetivação da inclusão digitaL 

XVI — Criar a Casa da Soidariedade para atender pessoas idosas e 
mulheres afetadas pela videncia psicoiógioe. física entre outros impactos negativo: 
sobre a vida social das mutieres (ern parceria com os ministérios e secretanas 
de governos: municipais, terntoriais, estaduais e nacionais): 

XXVI — Promover. estimular e, apoiar ações e Serviço ambientais nas areas 
degradadas. Serviços de descontaminaeão areas afetadas pela exploração dE 
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substancias minerals, desenvolver ações proativas sobres proteção e recuperação 
das areas de preservação Permanentes • APPs. desenvolver ações e serviços 
ambientais efetivos sobre as reservas Legais atingidas por desmatamentos ilegais. 
queimadas por causas diversas, valorizar os serviços ambientais, no combate as 
mudanças climaticas, relacionadas à polinização (abe has nativas e silvestres). 
criação o born manejo dos recursos das aguas e demais recursos natorais, 
comercialização de credito carbono e de outros gases causadores do efeito estufa 
de créditos relacionados a esses gases como plantio ce arvores. criação de ab&has. 
criação de frangos de postura e de corte. criação, implantação e gestão de agro 
indústria e beneficiamentos produtos, subprodutos e seus derivados e subprodutos 
e produtos florestaise 

XXVII — Promover a agricultura familiar. participar de ern serviços de Assistência e 
Extensão Rural (ATER). realização de atividades de assistência tecnica e extensaa 
rural. fortalecer as cadeias de valor da socio biodiversidade para que sejam 
inclusivas em combate is mudanças climáticas, promovendo o ecoturismo, criação 

de abelhas (nativas e silvestress manejo dos recursos aquáticos e florestas. 
madeireiros e não madeireiros como andiroba: pracaxi. andiroba, cultivo de • 

XXVIII — Editar, apoiar e incentivar a publicação de revistas, informativos, jornas 
audiovisuals: videos. DVD's ou qualquer outra forma de publicação sobre Temas. 

Imagens, Relatos relativos ao meio ambiente, agricultura familiar, turismo, pesca 

artesanal, culturais: 

XXIX — Estimular a efetivaça° Pesquisa cientifica sobre os recursos Hidricos, agua. 

solo, fauna, flora. bens como efetivar publicações inerentes de aos intens. supra 

pesquisados. 

XXX— Promover, apoia. e estimular atividades de agricultura familiar de forma 

sustentavel: mantendo a tradicionalidade e, criando novos modelos sócio produtivos 

centrado no (tripe) equiS ono econSimico. ecológico e social. 

XXXI — Dar Consultoria Técnica em todas as Areas profissionais e de necessidades 

humana. 

Parágrafo Unico Fica o INSTITUTO ME ABRACE autorizado a Firmar Termos de 

cooperação Técnicas. Acordos de cooperação Técnicas para consecução 

execução serviços cam tacos os Ministérios, Autarquias: Secretarias do Governo, 

Federal, Estadual. Municipas iniciativa Privada e organismos internacionais. 

Art. 40 — Para atingir o objetivo social o INS) FITUTO ME ABRACE poderá: 

Realizar visitas de or entações técnicas 

II Através de representantes. Realizar e Participar de: Congressos, serainarios e 

convenções, assim como realizar eventos: 
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Ill — Realizar e Contratar Consultorias através de Empresas Contratadas. 

IV — Definir o Marketing Promocional e Vendas de Pacotes de serviços, pesquisando 
os mercados de consumo tanto Regional. Nacional como Intemacionai. assim 
promover intercâmbio corn Ofgãos e Empresas afins: 

V — Publicar periodicamente boletim informativo, 

VI — Abrir conta e celebrar convênios bancários: 

VII — Outras atividades necessárias para cumprir o objetivo social; 

VIII — Executer e Organizer e Coordenar Concursos Públicos e Recrutamento de 
Pessoal. 

CAPITULO H 

DAS RESPONSABILIDADES, PROIBIÇÕES E REMUNERAÇÃO 

Art. 5° -- Os associados não respondem pelas obrigações contraídas 
pela (INSTITUTO ME ABRACE). cujas responsabilidades são distintas do 
seus associados, nem solidariamente. nem subsidiariamente. 

Art. 6° — E vedado ao (INSTITUTO ME ABRACE) dar divulgação ou pronunciar—se 
sobre assuntos de natureza partidaria eu favorecer qualquer candidate a cargos 
eletivos. 

Art, 70 o (INSTITM O ME ABRACE) não responderá por ações executadas por 
sindicalizados ou membros da categoria social que venham a contrariar legislação 
própria ou este estatuto, mesmo que estas tenham sido feitas err seu nome. 

Art.8° — Em 28 de julho de 2015 foi publicada a Lei n° 13.151. que alterou as Leis 

12.101/2009 Lei da Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Sociai 

na area da Educação (Cebas). n° 91/1935 (Lei do Titulo de Utilidade Pública 
Federal) e n° 9.53211997. A partir de agora. ern principio, não ha proibição para que 

urna instituição sem fins lucrativos remunere seus dirigentes, desde que esse 

pagamento não se caracterize corno distnbuição de lucros. 

Parágrafo primeiro — C) inAtuto não distribuirá aos membros da 

Diretoria estatutária. conselheiros. Mantenedores ou sócios. Sob forma 

alguma. eventuais resultados. sobras, excedentes operacionais. brutos ou 

liquidos, dividendos: isenções de qualquer natureza. participações ou oareeias 

de patrimdnio, auferidos mediante o exercicío de suas atividades. 

Parágrafo segundo E facultada a remuneração de qualquer membro da Diretoria 

que atue efetivamente na gestão, na administração. na prestação de serviços, na 
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terceirização de servços. ao iestituto, respeitados os valores praticados 
mercado, na sua cidade sede correspondente a sua area ele atuação. 

Parágrafo terceiro Nan epagamento de mensalidades: 

Parágrafo quarto - É uma renumeraçáo acordada, por serviço prestado. 

TÍTULO H- DOS ASSOCIADOS 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A ADMISSÃO. E EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS 

Art. 90 - 0 quadro social do (INSTITUTO ME ABRACE) é composto das seguintes 
categories: 

I. Fundadores: 
Efetivos. 

HI, Honorários. 

Parágrafo Primeiro Sao socos Fundadores todos os presentes na data 
de aprovação e eleição da entidade, subscritos da data de fundação do (INSTITUTO 
ME ABRACE) no die 08 de setembro de 209: 

Parágrafo Segundo São socios Efetivos todas as pessoas maiores de 18 anos 
que tiverem se filiado após o período constante no Parágrafo 1° deste artigo. e, 

Parágrafo Terceiro - São sócios Honorários pessoas que tenham prestado 
ou venham a prestar ações em defesa da categoria ern prol da sociedade brasileira. 
que tenham lutado a favor da categorra aqui representada ou ato herorco ern defesa 
de terceiros. Tal honraria deve ser proposta por escrito por qualquer sócio Fundador 
ou Efetivo pet° menos um mês antes de uma Assembleia Geral Ordinária, onde 
deverá ser apresentada °eta diretoria para votação juntamente com seu parecer 

Art. 100 - A admissão ao Quadro Social do (INSTITUTO ME ABRACE) 
fare obedecidos os requisitos deste Estatuto, mediante proposta apresentada 
em formulário próprio entregue ao Diretor Administrative. 

Parágrafo Primeiro - 0 Diretor Administrativo sempre que possivel 
devera proceder imediatamente á formalização do ingresso. no entanto 
poderá excepcionalmente recusá-lo, e neste caso terá urn prazo de ate dez dias 
epos o recebimento da proposta de ingresso para apresentar as razões ao 
aspirante. e registrar em ata da onmeira Assembleia Gera] Ordinária que ocorrer 
após a recusa o pedido e a justificatvE: da recusa. 0 solicitante deverá ser 
convidado a comparecer, e solicitar a Assembleia a reformar da decisão do 
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Diretor Administrativo. Caso o veto a entrada seja mantido o aspirante fica impedido 
de entrar com nova pedido peio period° de um ano. 

Parágrafo Segundo — Todos os atos da Diretoria Executive e do Conselho FiscaL 
deverá ser apreciado e aprovado peio Conseino Deliberativo. 

Art 11° — A exciusáo voluntária do quadro social se dará por pedido escrito 

do próprio interessado a/o Presidenteia do Instituto. 

Art. 12°— A exclusão compuisoria se dará caso o sindicalizado tenha desrespeitado 

as normas deste Estatuto, e após a decisão motivada tomada no final do Processo 

Adm inistrativo, garantindo a ampla defesa e o contraditório. 

Art. 13°— A exclusão por desistência do seeio se dará caso o associado deixe de 

participar das atividades sociais, assembleias, e contribuições por um periodo 

superior a seis meses. 

AP1Tlie.0 IV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Art. 140 — Sao Direitos dos associados desde que em dia corn sua 

contribuição mensal. 

I. Votar e ser votado: 
U. Participar das atividades do (INSTITUTO ME ABRACE) e usufruif 

das vantagens decorrentes de sues realizações: 

Expressar livremente sua opinião, obedecendo as disposições 

deste estatuto: 
IV. Receber a assistência e os beneficias que lhe forem devidos, na forma 

de programas e atividades implantados pela Diretoria Executiva e 

aprovados pelo Conselho Deliberativo: 

V. Solicitar á Diretoria Executiva, por escrito, esclarecimentos sobre 

assuntos referentes á administraço social. 

VI. Solicitar o apoio do (INSTITUTO ME ABRACE), para a defesa de 

assuntos de interesse trabalhista junto aos argãos públicos, de interesse 

coletivo da categoi ia. ou de inteiesse público. 

6 
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Apresentar trabalhos técnicos para serem publicados ou divulgados 
pela (INSTITUTO ME ABRACE), depois de analisados pela diretoria e 
aprovado seu conteúdo; 

VIII. Ser nomeado. designado ou votado para representar o (INSTITUTO 
ME ABRACE, ou fazer parte de comissões técnicas: 

IX. Participar das Assembleias Geais, discutir e apresentar propostas 
votar matérias constantes da Ordem do dia. e: 

X Requerer por petição subscrita a Diretoria Executiva, a convocação 
de Assembleia Extraordinária, devendo constar a petição subscrição de 
pelo mends (cinquenta por cento mais um) dos sindicalizados. 

Art. 15° São Deveres dos associados. 

Cumprir e fazer cumprir o Estatuto do (INSTITUTO ME ABRACE). 
Manter atualizado seus dados cadastrais junto a Secretaria do sindicato: 

Ill. Zelar e atuar de maneira efetiva através da participação nas reuniões 
ou atividades propostas para que o (INSTITUTO ME ABRACE) atinja 
suas finalidades:

IV. Colaborar com os outros sindicaiizados e colegas de trabalho em prol 
da harmonia e do espirito de colaboração de classe, e da ética 
profissional: 

V V. Estar em dia com a Contribuição Mensai determinada or esse 
Estatuto. e. 

VI. Respeitar a legislação e os colegas dentro do ambiente de trabalho e 
do (INSTITUTO ME ABRACE) 

CAPIT i 0 111 

DAS PENAt DADES 

Art. 16° — Os associados, de qualeuer categoria, que infringirem as 
disposições deste Estatuto ou das Resolucões, ficarão sujeitos, de acordo com 
natureza da infração. as seguintes penalidades: 

I. Advertencia• 
Suspensão poi- um period() não inferior a dez dias e não superior a 
noventa dias. 

Ill . Exclusão do quadro social 

Parágrafo Primeiro A advertência podera ser verbal ou escrita e terá caráter de 

orientação a atitudes que possam vir a prejudicar o convívio social, patrimônio ou 

segurança dos demais associados; 
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Parágrafo Segundo - A suspensao imports na perda de todos os direitos sociais. 
durante sua vigencia, assim como a participação dos atos e eventos fechados da 
associação. Sera aplicado aos socios que tenham efetivamente prejudicado 
convívio social, pati imônio Ou segurança dos demais associados; ou havendo mais 
que duas reincidê.ncias de advertência no period° de três anos. 

Parágrafo Terceiro - A exclusão sera aplicada nos casos de: comportamento sociai 
desabonador dentro ou tore do ambiente associativo; condenação criminal: havendo 
mais que duas reincidências de suspensão no período de três anos: que deixar de 
indenizar o (INSTITUTO ME ABRACE) por prejuizo devidamente apurado. causado 
por si, membro da familia ou pessoas por ele convidadas: os que não cumprirem 
sues obrigações sociais. não tendo contribuido ern pelo menos 1/6 corn ae 
campanhas ou contribuições no período de um ano: e. sendo este Estatuto omisso. 
podera também ocorrer se for reconhecida a existència de motivos graves 
ensejadores. 

Art. 17° Qualquer sindicalizado que esteja em dia com suas obrigações sociais poi 
urn período superior a um ano poderá pedir a abertura de um processo de 
administrativo que poderá se i• aceito ou recusado, sendo o solicitante cientificado do 
resultado A decisão deverá ser comunicada na reunião da Diretoria Administrativa 

que se der epos a decisão, mas nos casos que envolverem o patrimônio do sindic.4to 

a comunicação devera ser feita ao Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Único solicitante devera encaminhar o Pedido de Abertura 

de Processo Administrativo ao Diretor Administrative do sindicato. Quando 

o acusado estiver ocupando urn cargo na Diretoria Executive ou Conse ho Fiscal o 

documento devera ser feito a qualquer membro do Conselho Deliberativo nos casos 

que envolvam danos ao patrimônio associativo. O Diretor Administrativo devera 

lançar o registro do recebimento do documento no Livro Tombo e sera o Redator do 

Processo Administrativo (PA): o Conseineiro que receber o documento devera 

registra-lo no Lyra do Conselho e sera seu Redator. 

Art. 18° - O Rito Processual deverá ser seguido pelo Redator do Processo e demais 

envolvidos: 

Parágrafo Primeiro - Durante todo proce..sso, em todas as suas fazes: 

sera admitida a ore.sença de advogado constituído Delia acusado: naveui 

amplo direito de defesa e contraditório: o acusado sera imediatamente cientificado 

da acusação. do acusador. e oas proves que foram anexadas. e caso nee 

seja locaiizado ou se recose assinar o recebimento da identificação sera enviado um 

convite para que compareça a sede do sindicato em horário determinado ern um 

período não superior a dez dias para a retirada do documento, epos este prazo sera 

considerado ciente: poderá pedir cópia e ver o processo. poderá pedir por escrito 

sigilo para o processo paie a pena: e mesmo que tenha sido excluído ou esteja 

8 
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suspenso do quadro social poderá comparecer a Assembleia Geral Ordinária onde 

sera analisado seu process°. 

Parágrafo Segundo — Considerando haver base para abertura dc 

Processo Adrninistrativo (PAa o acusado devera ser imediatamente cientificado 

da acusação, do acusador, e das provas clue foram anexadas, podendo apresentai 

defesa preliminar escrita ou oral. Caso não seja localizado ou se recuse assinar o 

recebimento da identificação sera enviado am convite para que compareça a sede 

da associação em horário determinado em um period° não superior a 10 dias para 

retirada do documento, após este prazo sera considerado ciente. 

Parágrafo Terceiro Caberá ao Presidente do (INSTITUTO ME ABRACF) ou ao 

Conselheiro que recebeu o paocesso a condoo da apuração. e a determinação da 

penalidade se considerar necessária, assim corno da apresentação do relatório a se' 

apresentado corn a justificativa de sua decisão: pelo Presidente ai Diretoria. 

Executiva, e ao Conselheiro go Conselho Deliberativo, que decidaão peao 

arquivamento ou condenação por maioria aimples: O (PA) nesta fase não podera 

ficar parado por um período superior a 10 dias no entanto o prazo passa a contar 

partir de cada ato ou prazo vencido, sendo considerado caduco após 

descumprimento deste prazo, exceto no caso em que se aguardem dados ou 

depoimentos devidamente justificados no i:PA). 

Parágrafo Quarto — A pena sera aplicada imediatamente apOs a notificação. nos 

casos em que o acusado pediu s ilo para a pena ale devera cumpra 

la voluntariamente: entanto se nac o fizer a Diretorra Executiva, 

Conselho Deliberativo tornará pública a pena sem prévio comunicado ao mernbro 

punido como forma de garantir o cumprimento cia pena. 

Parágrafo Quinto recurso podera ser feito a primeira Assembleia 

Geral Ordinária clue se der apos o encerramento do (PA). Independente 

da solicitação ou presença dos acusados. todos os processos serão enviados 

e reavaliados pelos membros da Assembleia, podendo esta por maioría 

simples reverter os casos de punição. Caso a pena seja mantida, o acusado podera 

a qualquer tempo apresentar novas provas ao Presidente do (INSTITUTO 

ME ABRACEI ou ao Conselheiro do Conselho Deliberativo conforme for o caso qua 

decidirá pela reabertura ou não do (PA): a decisão da Assembleia devera levar era 

consideração as provas, no entanto sendo voto de consciência podera decidir 

inocentar o acusado, sendo assim não devera justificar sua decisão e estai não dara 

razão a questionamento do juigamento feito peia Diretoria Executiva com 

autorização do Conselho Deliberativo. Os (PAs) que correram sob sigilo ficarao 

arquivados na Secretaria ou no Conselho onde for julgado e só serão apresentados 

a Assembleia através ce atendimento de pedido escrito dirigido ao Redator do (PA) 

pelo acusado para a mudança de status de sigiloso para aberto. em um prazo (lac,

inferior a vinte dias de antecedência da Assembleia. 
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Art. 19° - Os membros da família dos sindicalizados sac equiparados 
aos sindicalizados para os fins previstos neste capitulo. 

Art. 200 - 0 pedido de demissão ou desligmento do sindicalizado sera entregue 
Diretoria Administrativa que proceder consumará imediatamente o pedido, 
registrando o desligamento e informando ao Presidente Executivo, que devera no 
caso de demissão proceder ao rernanejamento de cargos. 

Parágrafo único - Corn 3 formulação do pedido de demissão ou 
desligamento cessa ao sindicalizado demissionário as obrigações sociais. 

TITULO Ill - DO ORÇAMENTO ANUAL, DAS FONTES DE RECURSOS PARA 
SUA MANUTENÇÃO, E DO PATRIMONIO 

CAPITULO I 

DO ORÇAMENTO ANUAL 

Art. 21° - O orçamento financeiro do (INSTITUTO ME ABRACE) sera analítico 
correspondera ao exercicio financeiro de primeiro de Janeiro a trinta e um 
de Dezembro de dada ano. 

Parágrafo Único O orçamento anual para o exercício seguinte sera elaborado 
peio Departamento Financeim até trinta de Novembro de cada ano e submetido a 
aprovação da Diretoria executiva e Conselho Deliberativo. 

CAPITULO 

DAS FONTES DIE RECURSOS PARA SUA MANUTENÇÃO 

Art. 22 - Constituem receitas do (INSTITUTO ME ABRACE): 

I. As mensalidades dos associados. que poderão ser sugeridas peia 
Diretoria Executiva e aprovadas Pelo Conselho Deliberativo e peia 
Assembleia Geral: 

U. A renda patrimonial: 
Ill. A renda proveniente de aplicações financeiras; 

IV. As doações: subvenções. auxlios, contribuições de sindicalizados ou 

de terceiros: 
V. A renda proveniente de empreendimentos atividades e serviços. 
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Art 23°— As despesas rserão realizadas conforme plano de contas e disci minação 
estabelecida na programação financeira. sendo vedada a realização de despesas 
não previstas no orçamento anual, sem autorização previa da Diretoria Executiva, ad 
referendum do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. 

Art. 24° Fica fixado o valor de R$ 2000.  (Vinte Reais) como valor minime 
de contribuição mensal, podendo este ser alterado par decisão da Assembleia Gera; 
por proposta da Diretoria Executiva e anuência do Conselho Deliberativo. 

CAPITULO in 
DO PATRIMÔNIO 

Art 250 — O patrimbnio do (INSTITUTO ME ABRACE) sera formado por 

I. Bens moveis e imóveis de sua propriedade; 
Reservas. contdbuições. legados. subvenções e receitas. 

III. O patrimonio do Instituo constituído e mantido por 
contribuições mensais dos associados se contribuintes que assim o 
quiserem fazer: 

IV. Doações. legados. bens, direitos e valores adquiridos, e suas 
possíveis rendas e .3 inda. pela arrecadação dos valores obtidos aTraves da 
realização de festas e outros eventos, desde que revertidos totalmente em 
beneficio ao Instituto; 

V. Alugueis de imovei .4 e ¡urns de titulos efou depósitos; associação; 
VI. Bens movers, imóveis, veículos e semoventes, ações, apolices de 

divide pública, awOios. subvenção e donativos. doações em dinheiro ou 
especie. 

Parágrafo primeiro 0 INSTITUTO ME ABRACE declara que aplicara 
suas rendas. recursos e eventual resultado operacional na manutenção: 

e desenvoivimento dos oDjetivos institucionais no território nacional: 

Parágrafo segundo — Os bens movei!-:, e imoveis poderão ser leitos 

compra, venda. doac.4o: permuta, ocactio arrendamento, bem como outras formas 

de transação ou alienação dos bens patrimoniais de forma prévia com 

autorização da maioria bsduta da Assembleia Geral convocada especialmente 

para este fim. devendo o valor apiir.A0 ser integralmente aplidado no 

desenvolvimento das atividades sociais ou no aumento do património social do 

Instituto. 
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CAPITULO IV 

IDA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS E VALORES 

Art. 26° O iINSTITUTO ME ABRACEI m anterá contas bancarias de movirnentabao 
corrente, bem como comas ospecials remuneradas e cadernetas de poupança, corn 
o objetivo de preservar o valor de seu patur,-,5nio 

Parágrafo Primeiro -- Sao autorizados movimentar as contas barcerias e 
de valores em nome do (INSTITUTO ME: ABRACE) sempre conjuntamente. 
Presidente e o Diretor Financeiro ou seus :esoectivos substitutos no impedimewc.:T,
dos primeiros. 

Parágrafo Segundo -- Outras aplicações iinanceiras dependerão de autorzação cla 
Diretoria Executiva com anunca co Conselho Deliberativo. 

TiTULO IV DA AUMINISTRAQA0 

CAPÍTULO I 

DO MODO DE CONSTITUIÇAO DOS ORGAOS 

Art. 27" — São órgãos do (INSTITUTO ME A3RACE. • 

Assembleia Geral, 
Diretoria Executiva: 
Conselho Fisca 
Conselho Deiinera vo 

CAPÍTULO II 

DC) FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 28° • -• A Assernbiea Geal é l) .Órgão soberano da Estrutura Organizaana do 

it-\ISTITUTO ME ABRACE) o dela pcderao participar todos os seus assocados que 

estejam em dia dom o pagamento das mensalidades nos últimos três meses. 

Art. 29° — Compete á Assembleia Gerar 

Decidir sobre assuntos gerais de riteresse do (INSTITUTO ME ABRACE: 

Proclamar a eleição dos membro!,- da Diretoria e do Cons6ho 

12 
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Fixar valores de contribuições ou latelos; 
Decidir sobre a demissão de ocupante de qualquer cargo cia 
Estrutura organizaoional do (INSTiTUTO ME ABRACE); 
Decidir sobre assuntos de interesse relevante da categoria profissional: 
Decidir sobre aquisição. venda, transferencia, ou locação de bens imóveis: 
Decicar sobre alteração total ou parcial do estatuto. 
Decidir sobre transformação. fusão ou dissolução do (INSTITUTO 
ME ABRACE); 
Conceder privativamente titulo de sock) honorário, e; 
Decidir em Ultimo instiincia sobre a destituição de sindicalizado_ 

Parágrafo Único - As deliberações da Assembleia Gerai serão sempre tornados por 
meio de maioria simples dos sócios presentes na Assembleia e que estejam em ci ia 
com suas obrigações sociais por um period° superior a três meses, exceto nos 
casos dos inCiS05 in. Vi, 9 VII quando então sera obrigatório o quorum qualificado de 
dois terços sócios presentes na Assembleia e que estejam em dia com suas 
obrigações por um per4pdo de pelo menos toes meses. 

Art. 3O— A convocação da Assembleia Geral sera feita mediante Edital publicado 
com antecedência &nirna de 07 (sete) dias afixados na sede social, se possivei 
também por meio de comunicação de massa (jornal, radio ou televisão). 

Parágrafo Primeiro A assembleia geral sera convocada pela Presciente 

da Diretoria Executiva ou a requerimento de no mínimo 50%+1 (cinquenta por cerao 

mais um) dos associados que estejam ern dia com suas obrigações Sociais poi uro 

período superior a seis mesas sendo que neste caso a Presidente terá o prazo de '7 

(sete) dias para ocinvooar a assembleia sob pena de responsabilidade se não 

convoca-ia, salvo se por motvos de caio fortuito ou forgo maior devidamente 

justificado. 

Parágrafo Segundo — Deixando a Presidente de convocar a assembleia na forma 

do Parágrafo anterior, qualquer associado poderá fazer. desde que assume o custo 

da publicação da convocação. 

CAPITULO III 

DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA, 

SEÇÃO I — DA COMPOSIÇA0 

Art. 31Q— A diretoria executive do INSTITUTO ME ABRACE), sera composta por 
(Ooze) membros. com mandato de 04 (quatro) anos á partir de sua posse. eleitos 

conforme determina o Capitulo VI deste Estatuto pare ocupar e exercer os seguintes 

cargos e funooes; 

I. Presidente; 
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Viceepresicente, 
Diretor Administrate/0. 
Diretor Administrativo Adiunto: 
Diretor Financeiro, 
Diretor Financeiro Adjunto. 

CONSELHO FISCAL 

Presidente. 
Vice Presidente: 

II I Suplentei 
IV. 2' Suplente: 

3' Suplente: 
4") Suplente 

SEÇÃO it DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 32' — Compete a Diretoria Executive: 

Criar resoluções e normas; 
1. Executar suas deliberações e as que lhe forem determinadas pelos 

demais órgãos. 
Colocar em pratica as diretrizes fixadas em Assembleia Geral: 

IV. Administrar c i iNSTITUTO ME ABRACE) no seu conjulto. 
conforme orientação fixada por seis órgãos e por seu Estatuto; 

V. Criar os departamentos e divisbes necessários á perfeita administração 
da entidade. como Õrgãos de assessorarnento e execução descentralizada 
e harmônica 

VI. Aprovar o orçamento anual -
VII. Expedir normas e reguarnentos suplementares ao regime eleitoral e 

ao regulamente sooal; 
VIII, Designar os delegados rewesentantes do (INSTITUTO ME 

ABRACE. através ic eleições ou ndicações, nos termos deste estatuto: 
IX. Criar campanhas ações, serninarii:-.s e palestras. 
X. Convocar a Assembleia Geral sempre que requisitado nos termos deste 

estatuto. 

Art. 33 — Compete ao Presidente 

Presidir do (INSTITUTO ME ABRACE) a,- a,.;és da Diretoria Executiva: 

Representar o (INSTITUTO ME ABRACE) em juizo ou fora dele, especialmente 
nas relações interassociativas, administrativas e nas reuniões em due a Entidade se 

fizer presente. 
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Representar o (INSTITUTO ME ABRACE) nas festividades e solenidades para as 
quais o (INSTITUTO ME ABRACE) tenha sicio convidado; 

IV. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executive: 

V. Convocar a Assembleia Geral corn anuência do Conselho Deliberativo: 

VI. Presidir a Assembleias gerais; 

VII. Assinar os atos. contratos e convênios em que a entidade seja parte: 

VIII. Assinar juntamente com o diretor finaoceiro os cheques, títulos de crédito, e 
contratos financeiros: 

IX. Designar as Comissões Eleitorais pare o pleito da escolha da Diretoria Executiva 
e do Conselho Fiscal na forma deste Estatuto; 

X. Executer outras atividades que se tornem necessárias no decorrer do exercicio do 
seu cargo: 

XI. Ouvir os Agentes e a sociedade registrando suas demandas: 

XII. Encaminhar e acompanhar os procedimentos de apuração e das solicitações; 

XIII. Mediar conflitos buscando acordo que seja pautado pela lei e pelo bom senso; 

XIV_ Aperfeiçoar o processo ie trabalho dentro da instituição: 

XV. Articular ¡unto as outras diretorias, associados e sociedade ações que elevem o 

nome do (INSTITUTO ME ABRACE). e; 

XVI. Encaminhar os casos que achar pertinente a assessoria juridica do 

(INSTITUTO ME ABRACE). 

Art. 34 — Compete ao Vice—presidente: 

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos legais: eventuais ou definitivos: 

II. Promover o relacionamento do (INSTITUTO ME ABRACE) com as demais 

entidades associativas de trabalhadores e servidores públicos. objetivando,

uniformidade de posições e defesa dos interesses dos integrantes da sociedade 

brasileira: 

Ill: Representar o (INSTITUTO ME ABRACE) junto ao Poder Executivo. Legislativo 

Judiciário negociando em nome do INST;TLITO ME ABRACE). devendo para tanto 

manter informado o Presidente e as reeniões e seus resultados deverão ser 

informado aos associados através do Departamento de Relações Públicas 

Comunicações Internas: 
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IV. Administrar os trabalhos da Diretoria Executive. 

Art. 35 — Compete ao Diretor Administrative 

I. Assumh a vice—presidência, interina ou definitivamente, caso o vice—presidente 
assuma a presidência da entidade ou se ache impedido de responder pela vice—
presidência: 

II. Organizar os serviços e as atividades e os serviços administrativos de apoio as 
atividades finalisticas do i:'INSTITUTO ME ABRACE): 

III. Receber, analisar, e decidir sobre propostas de admissão. licença, afasiamento, 
eliminação e readmissão dos associados, epos apreciação e decisão do Conselho 
Deliberativo; 

IV. Preparar e manter o cadastro completo dos associados 

V. Crier e manter as condições de funcionalidade do (INSTITUTO ME ABRACE), 

Parágrafo Único — O Diretor Administrativo Adjunto. responderá pelo titular na sua 
ausência ou afastamento. 

Art. 36 — Compete ao Diretor Financeiro. 

I. Elaborar anualmente o orçamento anaiitico e a programação financeira e os 
submete 6 Diretoria Executive; 

Propor á Diretoria Executiva, a constituição de reservas especificas. 

Manter devidamente escriturados os valores e o património sociais; 

IV. Apresentar. mensalmente à Diretoria Executive e ao Conselho Fiscal. o 
balancete da receita e da desoesa: 

V. Conserver sob sua guarda os haveres e os valores do (INSTITUTO ME 
ABRACE), 

VI. Assinar juntamente com e Presidente. os cheques, títulos de crédito, endossos e 
contratos financeiros; 
VII: Ern seguida. o balancete sere remetido ao Conselho Deliberativo para 
apreciação e aprovação ou não: 

VIII. Manter os serviços exclusivos da Diretoria providenciando o recebimento das 
contribuições e obrigações financeiras do (INSTITUTO ME ABRACE) e realizando 

as despesas previstas err orçamento e na programação financeira. 

Parágrafo Único — O Diretor Financeiro Adjunto. responderá pelo titular na sua 
ausência ou afastamento. 
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Art. 37 As assessorias poderão ser criadas pela diretoria executiva tantas 
diretorias quantas forem necessaries ao born desenvolvimento dos trabalhos do 
(INSTITUTO ME ABRACE) - c.1 interesse da categoria, após aprovação e decisão dc 
Conselho Deliberativo 

SEÇÃO III - DAS REUNIÕES 

Art, 38 - A Diretoria Executive do (INSTITUTO ME ABRACfl reunir-se--b, sempre 
cue for necessário, a critério do Presidente, e suas deliberações serão tomadas por 
maioria simples de votos presentes pelo menos 4 de seus membros.. 

Parágrafo Primeiro A Diretoria deverá se reunir no minima 10 (dez) vezes por 
a nc,

Parágrafo Segundo - Em caso de empate, caberá ao Presidente. além do voto 
normal, o direito de exercer o voto de quadode. 

CAPITULO IV - CONSELHO FISCAL 

SEÇÃO I - DA COMPOSIÇÃO E ELEIÇÃO 

Art. 39 O Conselho Iscal sera composto de 3 (tres) membros, corn 3 (trés'i 
suplentes. com mandato de 04 (miatro) anos, eleitos juntamente corn a Diretoria 
Executiva, na forma prevista oelo presente Estatuto. sendo permitida a reeleição. 

SEÇÃO II- DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL 

Art. 40 - Compete ao Conseiho Fiscal 

I. Fiscalizar gestão financeira do (INSTITUTO ME ABRACE. 

Requisitar os documentos de natureza contábil necessarios ao bom desempenho 

dc suas funções convocando, se necessão for o Diretor Financeiro para prestar 

esclarecimentos. e.

Cornunicar. quando veriN.:ada. qualquer rroguiandade financeira da (INSTITUTO 

ME ABRACE) Diretoria Executiva e ao Conselho Deiberativo para que nos termos 

estatutários. sejam prestados esclarecimentos e havendo falta grave, solicitar a 

Diretoria Executiva para oue, nos termos estatuiarios, sejam prestados 
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esclarecimentos e havendo falta grave. solicitar ao Conselho Deliberativo a 
convocação da Assembleia Gera! Extraordiharia 

SEÇÃO III — DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES 

Art. 41 — O Conselho Fiscal reunir—se—a, ordinariamente 2 (dues) vezes por ano. 
para fiscalização e apreciação das contas aa Diretoria Executive enviando o relatório 
para o Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Primeiro 0 Conselho Fiscal oodera reunir—se, extraordinariamente. 
quando convocado peIo Presidente da Diretoria Executive. Pelo Conselho 
Deliberativo ou pela maioria de seus próprios membros neles incluídos ou suplentes, 
devendo constar express:,.4meete da convocação a Ordem do Dia a ser tratada. 

Parágrafo Segundo —O Conselho Fiscal esta livre para se reena: 
espontaneamente. devendo apenas que comunicar os resultados das deliberações 
ao Diretor Financeiro e ao Diretor Administraovo por escrito e cientificado. 

CAPÍTULO V — DO CONSELHO DELIBERATIVO 

SEÇÃO I — DA COMPOSIÇÃO 

Art. 42 0 Conselho Deliberativo é o órgão de Honra e Benemerência do 
(INSTITUTO ME ABRACE) e terà a comPetência de avaliar, criticar e sugerir 
medidas e ações contra os demais membros do (INSTITUTO ME ABRACE). 
Parágrafo Primeiro Conselho Deliberativo sera Constituído de 06 (seis) 
diretores fundadores ou que tiverem mas tempo de experiência em Orgaos 
Públicos, Sendo um President.e e Vice e Mai5 04 (quatro) membros. 
Parágrafo Segundo — O Coeselho Deliberativo poderá reunir-se a qualquer tempo, 
desde que assim entenda a maioria absoluta de seus membros, ou por convocação 
de seu Presidente. Todas as resoluções da Diretoria Executive e Conselho Fiscal 
para serem poste em pratica. passarão peia apreciação e aprovação do Conselho 
Deliberativo. 
Art 43 — O Conselho Deliberativo sera eieoto para 04 (quatro) anos de mandato, 
eleitos juntamente com a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Eles serão eleitos 
em reunião paralela durante a Assembleia Geral Extraordinana. 

SEÇÃO l — DA COMPETÊNCIA 

Art. 44 — Compete ao Cooseino Deliberativo: 

I. Tratar de assuntos referentes política de classe: 
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If. Encaminhar problemas e propor soluções para a apreciação da Diretoria 
Executiva referentes as unidades; 

Encaminhar expediente a Diretora Executiva, para convocação da Assembleia 
Geral nos termos deste Estatuto. sempre que solicitado por membros do própria 
Conselho. 

IV Fazer chegar à Diretoria Executiva as aspirações dos sindicalizados nas 
questões de interesse da categoria, e, 

V. Divulgar entre os associados das unidades. as deliberações tomadas pelos 
órgãos da entidade. 

Art. 45 — O Conselho Administrativo reuniaaae—a, ordinariamente 2 (duas) vezes por 
ano. para avaliar o desempenho da Diretoria Executiva no cumprimento deste 
Estatuto, da Legislaçao, das deliberações das Assembleias Gerais, e dos anseios 
dos associados. 

Parágrafo Primeiro O Conselho Administrativo poderá 
extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente da Diretoria Executiva o. 
pela maioria de seus próprios membros neles incluidos ou suplentes. devendo 
constar expressamente da convocação a Ordem do Dia a ser tratada. 

Parágrafo Segundo — O Conselho Administrativo esta livre para se reuftr 
espontaneamente, devendo apenas que comunicar os resultados das deliberações 
ao Diretor Administrativo por escrito e cientificado. 

Parágrafo Terceiro — Os Membros do Conselho Deliberativo poderão ser mantidos 
por quantas eleições e reeleições forem necessárias. 

CAPÍTULO VI— DAS ELEIÇÕES GERAIS E DAS VOTAÇOES NAS 
ASSEMBLEIAS 

Art. 46 -- Poderão votar: associados que estejam em dia com o pagamento da 
mensalidade associativa dos últimos três meses. 

Art. 47 — São elegíveis os associados que estejam em dia corn suas obrigações 
sociais nos últimos doze meses, quando da inscrição do nome para as eleições .junto 
ao Diretor Administrativo. 

Paragrafo Único para fins de comprovaçao de contribuição para as eleições. não 
serão considerados validas as contribuições pagas mesmo com atraso ate urn mês 
antes do pleito. 
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Art. 48 — Cada associado terá direito a urn so voto, sendo vetado o voto por 
procuragão. 
Art 49 — A apuração dos votos se realizara no mesmo dia da votação sendo eleita 
a chapa que obtiver a maioria simples dos votos apuracas. 
Parágrafo Primeiro — Sera composta urna Comissão Organizadora entre os 
membros da instituição, composta poi- três membros: Um presidente, um 
escrutinador e secretáno(a), que terá corno finalidade fazer cumprir o Edital de 
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para dirigir a mesa que conduzirá o 
processo eleitoral. 
Art, 50 — As Eleições Gerais ocorrerão na Assembleia Geral Extraordinaria 
previamente convocada para este Vim neste artigo para os dias 15 de setembro de 4 
em 4 anos. 

Paragrafo Primeiro — As Eeições Gerais Extraordinárias ocorrerão convocadas 
pelo presidente do (INSTITUTO ME ABRACE) no caso da vacância de mais de 
50%+1 (cinquenta por cento mais urn) dos diretores ou de renúncia coletiva: ou por 
decisão de urna Assembleia Geral Extraordinaria convocada para este fim. 

Parágrafo Segundo — A data e ocal da posse serão debatidas nessa mesma 
plenária de eleição, 

Parágrafo Terceiro 0 Presidente do (iNSTITUTO ME ABRACE) divu gara as 
chapas e os nomes dos candidatos aos cargos de conselheiros 07 dias após o 
encerramento do prazo de inscrição das chapas. A divulgação sera feita com a 
publicação em jornal de circulaçáo na base territorial do (INSTITUTO ME ABRACE) 
e serão afixados na sede social, se possivel também por cartas e impressos corn 
antecedência minima de 7 (sete) dias. 

Art, 51 — Os candidatos as eleições Oeverão apresentar seus nomes ate vinte (has 
antes do pleito ao Diretor Administrativo que enviará para avaliação e aprovação do 
Conselho Deliberativo: para os cargos da Diretoria Executiva a chapa devera estar 
completa: e os nomes serao apresentados individualmente para os cargos da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 

Art. 52 — São normas gerais das eleições: 

I. É vedada a acumulação de quaisquer cargos da entidade ou a candidatura 

simultânea a mais de um: 

A eleição para todos os cargos é de quatro anos: 

Embora em cédula única, serão independentes os votos para a Diretoria 

Executiva e para o Conselho Fisca; e os nomes da composição do Conselho 

Deliberativo, serão escolhidos durante o pleito. 
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IV. O Eleitor poderá vote!' apenas em uma chapa, 

V. Sera permitida apenas uma reeleição; 

VI. Os associados que tiverem ocupado os cargos de Diretoria Executive e Conselho 
terão que se desincompatibiiizar dos cargos. 03 (três) meses antes do pleito: 

VII. Havendo necessidade de outras normas eleitorais esta deve ser confeccionada 
peia Diretoria Executive ate 90 (noventa) dies antes do peito 

TITULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 53 - Os casos omissos serão decididos peia Diretoria Executiva admitindo 
recurso ao Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral sucessivamente. 

Parágrafo Único - A ioterposição do recurso previsto neste artigo obrigará a 
inclusão o assunto na Ordem do Dia da primeira Assembleia Geral que se realiza 
epos ciência do fato mencionado, 

Art, 54 - A estrutura administrative e os conselhos em vigor no momento da 
aprovação deste Estatuto. 

Parágrafo Primeiro - Os demais cargos serão compostos através de portarias 
normativas conforme a necessidade do (INSTITUTO ME ABRACE). 

Parágrafo Segundo - O Instituto sera dissolvido com a aprovação de 50% 4-1 dos 
associados em Assembleia Geral, especialmente convocada para tal deliberação. 

Parágrafo Terceiro Dissolvida a instituição e liquidadas todas as sues obrigações. 
Seu patrimônio lera deslinação aprovada pela Assembleia Geral de acordo com o 
art 61 do Novo Código CiviI. 

TITULO Vi - DISPOSIÇÕES TRANSITORlAS 

Art. 55 - Esse Estatuto observe as normas do Art. 120 da Lei de Registros Públicos 
- Lei 6015/73 registro da sociedades, fundagdes e partidos politicos consistira 
na declaração, feita em livro, pelo oficiai do número de ordem, da data la 
apresentação e da espécie do ato constitutivo. corn as seguintes indicações: 
(Redação dada peia Lei e" 9. 96. de 1995). 

Art. 56 - O presente estatuto, só poderá ser reformado. em parte o no todo. 
mediante proposta subscrita por no minim-, 10 (dez) associados no gozo de seus 
direitos estatutários, sendo apreciada em Assembleia Geral Extraordinaria. 
corvocada especialmente pare este fim. e com a presença de no minim°, 2/3 (dois 

1101111.1 
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terços; dos associados, em primeira e segunda convocação, deliberando 2(3 (dois 
terços) dos membros presentes. 

Art. 57 — Esse Estatuto entra em vqor a partir do dia 01 de março de 2022. cabendo 
a Diretoria Executive registrá-lo nos drgao competentes 

Parágrafo Único Declaro a bem da verdnde para os devidos fins que o presente 
Estatuto foi devidamente apreciado e aprovado em Assembleia Geral Extraordinara 
no dia 01 de março de 2022. 

Macapá-AP, 01 de marco de 2022. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL .. ,_,* 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
35.845.357/0001-55 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
27/11/2019 

NOME EA/PRESARIAL 
INSTITUTO BRASILEIRO DE PROMOCAO HUMANA E VALORIZACAO DA VIDA - INSTITUTO ME ABRACE 

TITULO DO ES TABEL ECIMEN TO (NOME DE FANTASIA) 
INSTITUTO ME ABRACE 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AFTVIDADE ECONÓRIICA PRINCIPAL 
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDI CA 
399-9 - Associação Privada 

LOGRADOURO 
R CINCO 

NC/NERO 
1029 

COMPLEKENTO 
mlystir** 

CEP 
68.906-324 

BAIRRO/DISTRITO 
MARABAIXO 

MUNICIPIO 
MACAPA 

UF 
AP 

ENDEREÇO EL ETRÓNICO TELEFONE 
(96) 9125-3366 

ENTE FEDERAIIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
frt.. 

sr1uK.,3oCADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/11/2019 

LADIIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/09/2022 As 23:05:08 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

PL 
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cea 
LIMPO Antorkt CEA EQUATORIAL 

CNPJ: 05.965.546/0001-09 IE: 030029940 
FNERGIA AVE PADRE JULIO MARIA LOMBAERD, 1900 - SANTA RITA 

MACAPÁ - AP • CEP: 68.900-030 Fatura Eventual 

Classificaçáo:Residencial Tipo de Fornecimento: Trifasic.a .. 
Tarifa Social de Ene gia Elétrica criada pela Lei 10. 2 - , 

Tensão / Modalid. Tarilária: 127V Um Min: 117V Um Max: 133V Data das I Leitura Anterior 
Leituras I 18/11/2022 

Leitura Atual 
18/11/2022 

._. 

No de Dias I Próxim ura 
0 I 12/12/2022 ROSILENE SANTOS DA COSTA 

CPF: **6.048.***-** 
Nota Fiscal NI. 622048 - &Me I 

' ,t,  .:. •1,.Aliii -? -.0,0-1*; , 
. .-.t.' •-• 

... 

k.. i71-v s,lxv s, 
l' ,„.?,.4.4., 4. 

s-Orf _. 
• -- — ' 11114*

0 I. '1- .4

Data de Emissão: 18/11/22 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
http://dfe-portal.sefazvirlualrs.gov.br/ 

NF3e/consulta, chave de acesso: 
1622 1105 9655 4600 0109 6600 
1000 6220 4820 9813 3207 
Protocolo de autorização: 

Nota Fiscal emitida em contigência 

R. 05 MARABAIXO , 800 A - MARABAIXO Códlgo ÚnIco 

CEP 68.909-880 - MACAPA - AP 0233189-6 

Conta Ws Venclmento Total a Pagar (RS) 

11/2022 23/11/2022 6.295,00 1 

INFORMAÇÕES PARA 0 CLIENTE 

ltens da Fatura Quant. Prego Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor (R$) Tributo Base de Cálculo(AS) Allguota (%) Valor (R$) 
com Tributos Unit.(R$) COF1NS(R$) (R$) 

Parcelamento De Debitos 6.295,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 
PIS 
COFINS 

c 
o 
N
S 
U 
NA 
o 

k 
w 
H  
,_ 

10,2022 
09:20227 
06.'202: 

07,•202: 

ae:202.7.—
12S:2022 
C4:2022 
0342022 

.3272022 
01..2022 

— 11-.:202. 
" t '2C2•I 

— 

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura 
Atual 

I Const. I Consumo II Reservado ao Fisco 
Medidor IAnterior i 

645E.328E.E373.2803.6E15.D187.E941.FD04 

. r souçao ANEEL Apresentação N2 Programa Social 

2925,21 I 18/11/2022 
I 

REAVISO DE VENCIMENTO 
A16 a enissio desta Muni não identlficsmos o pagamento do(s) débito(s) a seguir. 0 prazo final pars a quitação 6 15 dins apes entraps desta fakirs. MINJAno FD Vencirnento Valor (RS) 
Apes eats data, a units** estará miens • suspensão do fornecimento (Art. 356 REN 1000121 ANEEL). Para religacio será cobrada a taxa e condiclonada 10/2022 0 06/11/2022 4.947,39 
i qultacio das Mures ern aberto da unidade. Efetuado o(s)pagarnanto(a), favor desconsiderar. 09/2022 0 06/10/2022 4.783,36 

I CENTRAL DE ATENDIMENTO Ouvidorla Equatorial:0800 096 1406 
UWE siins woo 096 one de fe6,61a • salpola. 66 .6416, 60. 1.111 ,lsl. 
ATENOIMENTO GRATUITO 24 H 

Astência Naclonal de Energla Elitrka IANEEL) 167 
0 neagounOWIel allW610640eponalal L9.,Se9rouotad,o6Ine.6epi. e rnd6. 
1:101‘,160016.1 

MEMOS 
E deetro do consungdor ou da toontral goradda de *Oki's, 4 diltribuldora *data...memo de AnuraOlo Am mdocadore, 
WC PIC. [WIC e DICRI a quikryer tempo. 
E tagede de tOrMenidar 011 de central geradora de meager Lena compensaçao. caso ,open voiados os limm” 
de troognuldade indrodua, . relogrol si ,andado conuantdorn ok. <anon, .p.rntlot. 

Nome do Cliente: 
ROSILENE SANTOS DA COSTA 

Cod. Único: Roteiro: 
0233189-6 001.07.42.002490 

Competência: Vencimento: 
11/2022 23/11/2022 

Valor cobrado (R$): 
6.295,00 

IMPORTANTE - Caso a entrada am seja paga a é o vencImen- o, o parcelamento sera automaticamente cancelado. Leia atentamente condições no Termo 
83630000062 4950000020 0 4 00000000233 7 18961 22018 8 

1111 01 Ill I I I II tio iii IHH o II
FaturaBTNormal.qrp 
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INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA E PROMOÇÃO pow n. 

HUMANA 
*INSTITUTO ME ABRACE* 

RELAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL 

PRESIDENTA: 
Nome: Erica Carla Bengt de Andrade Ramos 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Casada 
Profissão: Professora 
Pai: Robson Guimarães de Andrade 
Mae: Socorro Nunes Benjo 
E-mail: ecarla.ap@gmail.com 
Endereço: Rua Cinco, n° 1029 
Bairro: Marabaixo 1 
Cidade: Macapá-AP 
RG: 160626-AR 2a VIA - PTC/AP. 
CPF: 776.063.102-20 

VICE PRESIDENTE: 
Nome: Daniel Ferreira Machado. 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Casado 
Profissão: Autônomo 
Pai: Francisco Machado Moura 
Mãe: Maria Fielia Ferreira 
E-mail: dmItda79@gmail.com 
Endereço: RM Balneário Brasil Tropical, n° 103 CEP: 68.997-000 
Bairro: Indefinido 
Cidade: Porto Grande-AP 
RG: 5403558 PC/PA. 1° VIA 
CPF: 513.450.212-01 

DIRETORA ADMINISTRATIVA: 
Nome: Angilsiane da Silva Furtado Chucre 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Casada 
Profissão: Advogada 
Pai: Jose Claudio Ferreira Furtado 
Mae: Angela Maria Souza Silva 
E-mail: adv.angilsiane@gmail.com 
Endereço: Av. Raimundo Alvares da Costa n° 1882. 
Bairro: Santa Rita 
Cidade: Macapá-AP 
RG: 164167-POLITEC/AP. RG/OAB-AP n° 12028168 
CPF: 530.006.842-04 
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DIRETORA ADMINISTRATIVA ADJUNTO: 

Nome: Rosilene Santos da Costa 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Solteira 
Profissão: Empresaria 
Pai: Raimundo Pereira da Costa 
Mãe: Maria das Graças Santos da Costa 

E-mail: rs5054697@gmail.com 
Endereço: rua 05. n° 800-A 
Bairro: Marabaixo I 
Cidade: Macapá-AP 
RG: 080417-SSP-AP. CNH n° 1014700648 

CPF: 596.048.672-53 

DIRETORA FINANCEIRA: 
Nome: Luana Mônica Banjo Barbosa 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Solteira 
Profissão: Autônoma 
Pai: Augusto César da Conceição Barbosa 

Mãe: Socorro Nunes Benjo 
E-mail: luanabenjo@hotmail.com 
Endereço: Rua 4. Macapaba II. Quadra 12. Bloco 11. Apt° 201 

Bairro: Macapaba II 
Cidade: Macapá-AP 
RG: 443287-AP. 2 VIA - PTC/AP 

CPF: 004.336.462-41 

DIRETORA FINANCEIRA ADJUNTA: 

Nome: Socorro Nunes Benjo 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Solteira 
Profissão: Assistente Administrativo 

Pai: Bianor Nunes Benjo 
Mãe: Raimunda Nascimento Nunes 

E-mail: 
Endereço: Rua 04. Quadra 12. Bloco 11. Apto. 201 

Bairro: Macapaba II 
Cidade: Macapa-AP 
RG: 153391-AP. 2' VIA - PTC/AP 

CPF: 481.673.392-20

Oficio Extrusidiciat de MacIO-AP 
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CONSELHO FISCAL: 

PRESIDENTE: 
Nome: Marcos Roberto Magalhães de Queiroz 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Solteiro 
Profissão: Agente de Portaria 
Pai: João Bosco Gusmão de Queiroz 

Dalva Maria Paixão Magalhães 
E-mail: 
Endereço: Avenida: Feb n° 3555 
Bairro: Santa Rita 
Cidade: Macapá-AP 
RG: 387331-AP. 18 VIA - PTC/AP 
CPF: 513.969.712-20 

VICE PRESIDENTE: 
Nome: VVildson Trindade Oliveira 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Divorciado 
Profissão: Vigilante 
Pai: Fernando Alves de Oliveira 
Mae: Maria Emilia Trindade Oliveira 
E-mail: wilsontrindade.wt@gmail.com 
Endereço: Alameda Sossego n° 751 
Bairro: Marabaixo Ill 
Cidade: Macapit-AP 
RG: 639262-AP. 18 VIA - PTC/AP 
CPF: 664.022.472-00 

1°. SUPLENTE: 
Noma: Tatiana Castro Ferreira 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: União Estável 
Profissão: Autônoma 
Pai: Não declarado 
Mae: Antônia Zelma Castro Ferreira 
E-mail: 
Endereço: Avenida Ana Maria Gomes da Costa n° 2679 

Bairro: Jardim Felicidade 
Cidade: Macapá-AP 
RG: 182079-AP. 28 VIA - PTC/AP 
CPF: 847.245.952-72 
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r. SUPLENTE: 
Nome: Cássia Suelem Barros Martel 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Solteira 
Profissão: Autônoma 
Pai: José Ribamar dos Santos Martel 
Mãe: Silvana Barros Costa 
E-mail: cassia.sulem.ap89@gmail.com 
Endereço: Travessa Luiz Gonzaga n° 1226 
Bairro: Jardim América 
Cidade: Macapá-AP 
RG: 480475-AP. 1° VIA - PTC/AP 
CPF: 006.774.742-61 

30. SUPLENTE: 
Nome: Rafael Ramon Costa da Silva 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Casado 
Profissão: Autônomo 
Pai: Eduardo de Souza Silva 
Mãe: Aldemira Brito da Costa da Silva 
E-mail: rafacosta_56@hotmail.com 
Endereço: Avenida Vitória n° 666 
Bairro: Goiabal 
Cidade: Macapá-AP 
RG: 408120-AP. ia VIA - PTC/AP 
CPF: 952.793.852-04 

41. SUPLENTE: 
Nome: Nilce Conceição Couto Lobato 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Casada 
Profissão: Técnico Pericial 
Pai: Itupiranga Couto 
Mae: Maria de Lourdes Oliveira Couto 
E-mail: 
Endereço: Avenida Brasil n° 222 
Bairro: Boné Azul 
Cidade: Macapá-AP 
RG: 702519-AP. r VIA - PTC/AP 
CPF: 260.371.902-59 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

Projeto de Lei Ordinária n° 0159/22-AL 

CERTIFICO que, pesquisando no Sistema de Informação da Assembleia Legislativa 

— SILEGIS, em 20 de setembro de 2022, não encontrei proposições ou normas similares 

ao Projeto de Lei Ordinária n° 0159/22-AL, que "Declara de Utilidade Pública no Âmbito do 

Estado do Amapá o Instituto Brasileiro de Promoção Humana e Valorização da Vida - 

Instituto me Abrace. ". 

Documento eletrônico assinado por EMANOEL UCH6A DE BRITO FONSECA, em 20/09/2022 
As 12:30:40. A autenticidade deste documento eletrônico pode ser conferida no site 
www.al.ap.gov.br/autenticidade, informando o código SILEGIS 
b3dfc2e036356d4d9aa9e6815f30f88a 

• 

Documento emitido em 20/09/2022 às 12:30:36 através do Sistema SILEGIS www.al.ap.gov.br/autenticacao - autenticação #2659 
silegis.al.ap.gov.br/seleg/pagina2.php?pg=tramitar_proposicao&iddocumento=118766 1/1 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

LEITURA DA PROPOSIÇÃO 

Certifico, em atenção ao disposto no art. 100 e §30 do art. 

112, do Regimento Interno, que a leitura do Projeto de Lei Ordinária 

n° 0158/22-AL, ocorreu na 56° Sessão Ordinária, realizada no dia 

20/06/2022, cuja a ata encontra-se disponivel no site da AL, no 

seguinte endereço: www.al.ap.leg.br/ata 

Documento eletrônico assinado por JOSE ARCANGELO CAMPELO, 
em 21/09/2022 as 13:35:45. A autenticidade deste documento eletrônico 
pode ser conferida no site wvvw.al.ap.gov.br/autenticidade, informando o 
código SILEGIS la3f1177ef8210827a4fb3d41044a912 

Documento emitido em 21/09/2022 as 13:35:42 através do Sistema SILEGIS www.al.ap.gov.br/autenticacao - autenticação #2678 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO L.0 AMAPÁ 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

Proposição: Projeto de Lei Ordinária n° 0159/22-AL 
Autor: Deputado Paulinho Ramos 
Ementa: Declara de Utilidade Pública no Ambit° do E3tado do Amapá o Instituto 
Brasileiro de Promoção Humana e Valorização da Vida - I nstituto me Abrace. 

DESPACHO: AO DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES 

Em consonância com o disposto no Regimento Interno, art. 63 parágrafos 1° 

e 2° c/c a delegação proferida pelo Presidente desta Casa Legislativa, por meio da 

Portaria n° 2283/2017, publicada no Diário Oficial Eletitnico desta Casa de Leis n° 0438, 

de 28 de abril de 2017, remeto para análise e enii :Fat: de parecer da comissão 

competente a presente proposição. 

REGIME DE TRAMITAÇÃO: 

Ordinária - prazo de 15(quinze) dias pare em ssão de parecer, conforme 

preceitua o inciso Ill, do art. 53, do Regimento Interno (in Assembleia Legislativa. 

Macapá-AP, 20 de setembro de 2022 

Documento eletrônico assinado por ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA, em 21/09/2022 
As 12:21:18. A autenticidade deste document() eletrôn:co lode ser con ferida no site 
www.al.ap.gov.br/autenticidade, informando o código SI I, IS 
c83405aa802552d9111799446861c85b 

Documento emitido em 20/09/2022 às 13:32:09 através do Sistema SILEGIS www.al.ap.gov.br/autent ') au *nt cação #2667 

silegis.al.ap.gov.br/seleg/documento_eletronico_alterar.php?iddocumento_ele.ronico=2667 1/1 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES TÈCNICAS 

Proposição: Projeto de Lei Ordinária n° 0159/22-AL 
Autor: Deputado Paulinho Ramos 
Ementa: Declara de Utilidade Pública no Ambito do Estado do Amapa o Instituto 
Brasileiro de Promoção Humana e Valorização da Vida - Instituto me Abrace. 

DESPACHO: 

A Sua Excelência o Senhor 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amapa - CCJ. 

Senhor Presidente, 

Cumprindo determinação do Presidente Cesta Casa Legislativa, segue 

proposição acima discriminada, para emissão de pa.recer técnico por parte dessa 

Comissão, dentro do prazo estabelecido no art. 53 do Regi'rnento Interno. 

Macapá, 20 de setembro de 2022. 

Documento eletrônico assinado por GRACILENE DIAS DE SÁ FEIO, em 22/09/2022 As 
10:02:07. A autenticidade deste documento eletrônico pc (1.: -;;r. conferida no site 
www.al.ap.gov.br/autenticidade, informando o código 
3daaf90f34f452e6b75e9143c6999437 

Documento emitido em 22/09/2022 As 10:01:36 através do Sistema SILEGIS www.al.ap.gov.br/autentci•cio • autenIzacão #2684 

silegis.al.ap.gov.bridepcom/documento_eletronico_alterar.php?iddocumento_eletronico=2684 1/1 



ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO - CCJ 

PARECER N° 0291/2022/CCJ/AL 

PROPOSIÇÃO : Projeto de Lei Ordinária n° 0159/2022-AL 

AUTORIA : Deputado Paulinho Ramos 

EMENTA : Declara de utilidade pública no âmbito do Estado do Amapá o 
Instituto Brasileiro de Promoção Humana e Valorização da 
Vida — Instituto Me Abrace. 

RELATOR (A) : Deputado PASTOR OLIVEIRA 

I — RELATÓRIO 

Chega a esta Comissão o Projeto de Lei n° 0159/2022-AL, de autoria do 
Deputado Paulinho Ramos, que declara de utilidade pública no âmbito do Estado do 
Amapá o Instituto Brasileiro de Promoção Humana e Valorização da Vida — Instituto 
Me Abrace. 

Cumprindo o disposto no art. 134 do Regimento Interno, a proposta foi 
devidamente lida no expediente da Sessão Ordinária deste Poder Legislativo para 
conhecimento dos Deputados e recebimentos de emendas e em seguida veio para 
análise desta Comissão. 

Conforme determina o § 1° do art. 36 do Regimento Interno desta Casa, 
compete a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se sobre todas as 
proposições quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa. 

É o sucinto Relatório. 

II— VOTO DO RELATOR: 

0 presente Projeto de Lei declara de Utilidade Pública o Instituto 
Brasileiro de Promoção Humana e Valorização da Vida — Instituto Me Abrace, no 
âmbito do Estado do Amapá, associação de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, 
que atua desde o ano de 2019 em todo o território nacional, cuja finalidade é congregar 
os amigos, cantores, músicos, compositores, produtores culturais de todos os 
segmentos culturais do Estado do Amapá, em torno de propostas sociais, econômicas 
e culturais. 

Cumpre destacar o atendimento aos requisitos previstos no art. 2° da Lei 
n°0027, de 31 de agosto de 1992, conforme documentos anexos ao projeto em análise, 
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dentre os quais personalidade jurídica, sede própria, estar em efetivo fun Iona to e 
realizar suas finalidades estatutárias pelo menos há dois anos, entre outros, confira-se, 
in verbis: 

Art. 1° As sociedades civis, associações, fundações e as entidades 
de caráter beneficente, educativo, religioso, artístico e esportivo, 
poderão ser reconhecidas de utilidade pública no Estado do amapa, 
cujas finalidades objetivem ao aperfeiçoamento físico, intelectual 
ou moral das pessoas. 

Art. 2° A instituição que pretenda beneficiar-se deste 
reconhecimento encaminhara, solicitação para efeito de iniciativa 
para Projeto de Lei, ao Governador do Estado ou a qualquer 
Deputado, juntando respectivos estatutos e fazendo prova de: 

I - Personalidade jurídica; 

II — Possuir sede própria; 

Ill — Estar em efetivo funcionamento; 

IV — Que esteja realizando suas finalidades estatutárias, pelo 
menos a dois anos; 

V — Que os cargos de sua diretoria não sejam remunerados e seus 
diretores possuam bons antecedentes e moralidade comprovada; 

VI — Que se obriga a publicar, anualmente, a demonstração de 
receita e da despesa realizada no período anterior. 

Por seu turno, o Instituto Brasileiro de Promoção Humana e Valorização da Vida - 
Instituto Me Abrace não tem fins lucrativos ou econômicos, possui atuação em todo 
território nacional, realizando propostas sociais, econômicas e culturais. Tem como 
finalidades garantir a promoção da dignidade da pessoa humana, através de Termos de 
Parcerias, Acordos de Cooperação Técnicas-ACTs, entre outros instrumentos, além de 
implantar e implementar políticas públicas voltadas para melhoria da qualidade de vida, 
inserção econômica e educação formal de pessoas de todas as faixas etárias. 

Quanto à técnica legislativa, não há qualquer impedimento ao texto empregado 
no projeto, considerando que está em consonância com a Lei complementar n° 0024, de 
08/01/04, dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e a consolidação das leis e 
demais atos normativos estaduais. 

Diante do exposto, considerada a relevância da instituição, bem como o 
atendimento aos pressupostos da Lei n° 0027, de 31 de agosto de 1992, a proposição 
em análise é constitucional, motivo pelo qual opina-se pela APROVAÇÃO do Projeto de 
Lei n° 0159/2022-AL, de autoria do nobre Deputado Paulinho Ramos, pelos fundamentos 
apresentados acima. 

É o Parecer, s.m.j. 

ÂL 
Deputado PASTO EIRA 

Relator 
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III — DECISÃO DA COMISSÃO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapá, em reunião realizada nesta data, decidiu pela aprovação do 
Parecer do relator ao Projeto de Lei n° 0159/2022-AL. 

VOTOS A FAVOR: 

Macap6,66 de r de 2022. 

Deputado JES PONTES 

PDT — Presidente 

Deputado PA47 LEMOS 

PSOL — Mem I o 

01 

Deputado PASTO" L IRA 

REPUBLICANOS Membro 

Deputado JAIME PEREZ 

PTB — Suplente 

VOTOS CONTRA: 

Deputada EDNA AUZIER 

PSD — Membro 

Deputado CHARLY JHONE 

PL — Membro 

Deputado Dr. NEGRÃO 

PSDB — Suplente 

Deputado JESUS PONTES 

PDT — Presidente 

Deputado PAULO LEMOS 

PSOL — Membro 

Deputado PASTOR OLIVEIRA 

REPUBLICANOS— Membro 

Deputado JAIME PEREZ 

PTB — Suplente 

Deputada EDNA AUZIER 

PSD — Membro 

Deputado CHARLY JHONE 

PL — Membro 

Deputado Dr. NEGRÃO 

PSDB — Suplente 
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encaminho a matéria supramencionada para que siga a tramitação legislativa e 
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ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

OFÍCIO N . 2695/2022-DIRLEG-AL. 

Macapá, 20 de dezembro de 2022. 

A Sua Excelência o Senhor 
Antônio Waldez Góes da Silva 
Governador do Estado do Amapa. 

Assunto: Redação Final do PLO n° 0159/2022-AL. 

Senhor Governador, 

Encaminho para apreciação de Vossa Excelência a REDAÇÃO FINAL do Projeto de 

Lei n2. 0159/2022-AL, de autoria do Deputado Paulinho Ramos, que Declara de Utilidade Pública 

no Âmbito do Estado do Amapá o Instituto Brasileiro de Promoção Humana e Valorização da Vida 

- Instituto me Abrace. 

A proposição foi aprovada em Sessão Ordinária deste Parlamento, realizada no dia 

20 de dezembro de 2022. 

Atenciosamente, 

Assembléia Legislativa/AP - End.: Av. FAB s/n - Macapá - AP - CEP: 68906-005 
homepage: www.al.ap.gov.br 

Fone: (096) 3212.8303/FAX: 3212.8334 
E-mail: alap@al.ap.gov.br 



PODER LEGISLATIVO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Ysemtkia Legislaba do Estado do AO 

Aprovado em C.hica Disc ssfo 

Em, DO 62. I 

REDAÇÃO FINAL rt- sick: n 
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 0159/2077=n 

Autor: Deputado PAULINHO RAMOS 

Declara de Utilidade Pública no Âmbito 
do Estado do Amapá o Instituter—
Brasileiro de Promoção Humana e 
Valorização da Vida - Instituto me 
Abrace. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos 
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública no âmbito do Estado do 
Amapá, nos termos da Lei n° 0027, de 31 de agosto de 1992, 0 INSTITUTO 
BRASILEIRO DE pRomogÃo HUMANA E VALORIZAÇÃO DA VIDA - 
INSTITUTO ME ABRACE, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público - 
OSCIP, sem fins lucrativos e não econômicos, de duração por tempo 
indeterminado, de direito privado com atuação em todo território nacional, inscrita 
no CNPJ sob o n° 35.845.357/0001-55, com sede na Rua Cinco, n°. 800, Bairro 
Marabaixo III, Cidade de Macapá, Estado do Amapá. 

Parágrafo único. Ficam assegurados à entidade supracitada, todos 
os direitos e vantagens da legislação vigente. 

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

Macapá, 20 de dezembro de 2022 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

Governador 



III - instituir um conjunto de ações, em parceria com 
a sociedade, voltado para a compreensão, o apoio, a 
educação, a saúde, a qualidade de vida, o trabalho e a 
coibição ao preconceito em relação As pessoas com 
Síndrome de Down, aos seus familiares, aos educadores 
e aos agentes de saúde; 

IV - implantar atividades de comunicação com os diversos 
setores do Poder Público e organizações da sociedade 
afins, para a prestação de informações ao público 
a respeito da Síndrome de Down, tendo em vista a 
educação, a saúde, o trabalho e a prática de modalidades 
esportivas e artísticas para as pessoas com a síndrome; 

V - divulgar ações referentes A conscientização sobre 
Síndrome de Down junto aos estabelecimentos de ensino 
da rede pública e privada do Estado, com ações de 
esclarecimentos e palestras, bem como o combate ao 
preconceito, visando à inclusão nas escolas; 

VI - incrementar a interação entre profissionais da Saúde, 
da Educação, familiares e pessoas com a síndrome, 
objetivando a melhoria da qualidade de vida destes 
últimos e o aprimoramento dos profissionais e o preparo 
de familiares quanto A aplicação de conceitos técnicos na 
convivência com as pessoas com Síndrome de Down. 

Art. 4° A Política Estadual de Orientação sobre Síndrome 
de Down deverá incentivar a divulgação massiva da 
legislação concernente aos direitos garantidos As pessoas 
com Síndrome de Down, tais como: 

I - o direito da realização gratuita do exame de 
Ecocardiograma Pediátrico nos recém-nascidos com 
Síndrome de Down no Estado do Amapá (Lei Estadual n° 
2.047, de 08 de junho de 2016); 

II - passe livre para o transporte coletivo interestadual (Lei 
Federal n° 8.899, de 29 de junho de 1994); 

Art. 5° Para a consecução dos objetivos referidos no art. 3° 
desta Lei, cada esfera do Poder Público poderá organizar 
a sua programação de acordo com a sua conveniência. 

Art. 6° Fica instituída, no âmbito do Estado do Amapa, a 
Semana Estadual de Conscientização sobre a Síndrome 
de Down, que ocorrerá anualmente, de 21 a 28 de março, 
passando a integrar o Calendário Oficial de Eventos do 
Estado do Amapá. 

s
itSe

Diário Oficial • N° 7.839 Sexta-Feira, 20 de Jeeiro de 2023:.

pessoas com Síndrome de Down e aos seus familiares; LEI N° 2.808 DE 19 DE JANEIRO E 202 / 
/ 

• / 
II - informar a comunidade a respeito das principais Altera a Lei n° 1.987, de 23 de fevereiro de2016. iué 
questões envolvidas na convivência e no trato das inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado 
pessoas com Síndrome de Down; do Amapá, a Festa de São Sebastião do Carmo do 

Macacoari, Município de Itaubal, Estado do Amapá. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Fag() saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° 0 artigo 1°, da Lei n° 1.987, de 23 de fevereiro de 
2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1° Fica incluída no Calendário de Eventos do Estado 
do Amapá, a Festa de São Sebastião do Carmo do 
Macacoari, que se realiza anualmente no mês de janeiro, 
com duas festividades: a religiosa e a festa dançante, na 
localidade de Carmo do Macacoari, Município de ltaubal, 
Estado do Amapá." 

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

CLECIO LUIS VILHENA VIEIRA 
Governador 

Protocolo 3351 

LEI N° 2.809 DE 19 DE JANEIRO DE 2023 

Declara de Utilidade Pública no âmbito do Estado do 
Amapá o Instituto Brasileiro de Promoção Humana e 
Valorização da Vida - Instituto me Abrace. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública no âmbito 
do Estado do Amapá, nos termos da Lei n° 0027, de 
31 de agosto de 1992, 0 INSTITUTO BRASILEIRO DE 
pRomogdo HUMANA E VALORIZAÇÃO DA VIDA - 
INSTITUTO ME ABRACE, Organização de Sociedade 
Civil de Interesse Público - OSCIP, sem fins lucrativos e 
não econômicos, de duração por tempo indeterminado, 
de direito privado com atuação em todo território nacional, 
inscrita no CNPJ sob o n° 35.845.357/0001-55, com sede 
na Rua Cinco, n° 800, Bairro Marabaixo III, Cidade de 
Macapá, Estado do Amapa. 

Parágrafo único. Ficam assegurados A entidade 
supracitada, todos os direitos e vantagens da legislação 
vigente. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CLÈCIO LUÍS VILHENA VIEIRA 
Governador 

CLÉCIO LUÍS VILHENA VIEIRA 
Governador 

Protocolo 3350 Protocolo 3352 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Aos quatorze dias do mês de março de 2023 eu Marco Antonio 

Fernandes/Analista Legislativo Biblioteconomista/AL, faço o encerramento da tramitação 

do presente processo, Projeto de Lei Ordinária n° 0159/22-AL, que contém 51 folhas, 

incluindo esta e a capa. 

ON: .-1:1 
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