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DISPÕE   SOBRE   A   CONCESSÃO   DE   UTILIDADE
PÚBLICA   PARA   O   MUNICÍPIO   DE   SANTARÉM,   A
ASSOCIAçÂO   DOS   CATRAIEIROS   DA   VILA   DE
ALTER    DO    CHÂO    -    ACVAC    E    DÁ    OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

À  Câmara  Municipal  de  Santarém,  Estado  do  Pará,  no  uso  de  suas  atribuições
regimentais aprova a seguinte proposta de Lei:

Art.  1O -  Fica  considerada  de  UTILIDADE  PÚBLICA  para  o  Município  de  Santarém,  a
ASSOCIAÇÂO  DOS  CATRAIEIROS  DA VILA DE  ALTER  DO CHÂO  - ACVAC,  com
Sede Social em Alter do Chão,  sito a  Rua  Pôr do Sol,  s/n,  bairro  Nova  União,  inscrita
no   CNPJ   sob   o   número   O5.431.346/0001-68,   entidade   de   caráter  civil,   sem   fins
econômicos,  políticos,  partidários ou  religiosos e com  personalidade jurídica  própria e
distinta   das   de   seus   associados   e   com   prazo   indeterminado   de   duração,   cuja
finalidade  constitui-se  em  administrar  e  assessorar  a  atividade  do  transporte  fluvial

(CATRAIA),  na Vila de Alter do Chão, junto a seus associados, visando o bem-estar e
a integridade física tanto dos associados quanto dos usuários.

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

Sala das Sessões,  Câmara  Municipal  de Santarém,  Plenário do  Palácio Tapajós,  em
de fevereiro de 2020.
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Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores:

A ASSOCIAÇÂO  DOS  CATRAIEIROS  DA VILA  DE  ALTER  DO  CHÃO  - ACVAC,  é
uma   entidade   de   caráter   civil,   sem   fins   econômicos,   desvinculada   de   qualquer
agremiação   político-partidária   ou   religiosa;   com   personalidade   jurídica   própria   e
distinta das de seus associados e com prazo indeterminado de duração.

A  finalidade  da  associação  de  se  tornar  de  Utilidade  Pública  para  o  município  de
Santarém - Estado do Pará, visa tão-somente, administrar e assessorar a atividade do
transporte  fluvial  (CATRAIA),   na  Vila  de  Alter  do  Chão,  junto  a  seus  associados,
visando o bem-estar e a integridade física tanto dos associados quanto dos usuários.

É  dentro  deste  pensamento  que  reivindicamos  aos  nobres  pares  deste  Poder,  total
apoio  a  esta  proposta  de  Lei,  na  certeza  de  que  a  Entidade  em  questão  saberá
usufruir os proveitos e benefícios concernentes à mesma.

A  ASSOCIAçÂO  DOS  CATRAIEIROS  DA  VILA  DE  ALTER  DO  CHÃO  -  ACVAC,
muito necessita se tornar de Utilidade  Pública  para  assegurar seus direitos dentro do
contexto  de  uma  grande Associação  e  dela  usufruir todos  os  benefícios  cabíveis  na
forma da  lei,  visando assim,  ampliar sua área de atuação em  nossa municipalidade e
região.

Sala das  Sessões,  Câmara  Municipal  de Santarém,  Plenário do  Palácio  Tapajós,  em
de fevereiro de 2020.

c     \+1    l(,+/1J        -7vÁ//~,    ,
ANDRE NOBRE PASTANA

"André do Raio-X"

Vereador - Democracia Cristã/DC
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_AiSSOCEACÃO DOS CATRAIEIROS DA VILA DE ALTER-DO-CHÃO
AL.TERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL (A. C. V. A. C)

ESTATUTO CO}'IPILADO
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Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e treze, ás 19:00h, na residência
do sócio Nilson Alves Serrão, localizada na rua Raimmdo Branco, s/n na Vila de Alterdo-
Chão, Mmicípio  de  Santarém,  Estado  do  Pará, reuniram-se os  associados  da Associação
dos Catraieiros, sob a presidência do Sr_  Antônio Cleydson Santos de Sousa, que deu boas
vindas aos presentes e foi direto ao assunto, infomando aos sócios o imediato a£astamento
de    adolescentes   nas   catraias,   ou   seja,   menores   de    18(dezx)ito)anos   fica   proibido
teminantemente nesse  tipo  de   trabalho  de  Catraias.  Que  desde  então,  a Associação  foi
notificada pelo Ministério Público do Trabàlho, Inquérito Civil NO OOO13.2012.08.oo3/2.  O
mesmo disse; da necessidade de refoma do Estatuto Social da Associação para esse motivo
e omos, aprimorandoo e adequandoo a leSslação vigente_ Em següda o Sr. Presidente
apresentou  a  proposta  de  alteração  da  admissão  do  associado  segtmdo  o  Art.30  §  10  e
Parágrafo   único   desse  Estatuto:   Poderão  ffiar-se   somente  pessoas  maiores   de
18(dezoito)  anos,  independenúB  de  classe  social,  nacíonalidade,  sexo,  raça,  cor  ou
crença religiosa e, pam seu ingresso, o íntercssado deverá preencher a ficha cadastral
direto com a diretoría executiva da Associação pam analise. O auriliar ou substidto
para o serviço da Catmia tem que ser maior de 18(anos) também. ficando pmibido
teminantemente o trabalho de adolescente nas Catraias. Distribuindo a todos, minutas
do Estatuto com a refoma sugeridaL Após a devida distribuição, a Assembleia entrou em
deliberação  por  meia  hora,  tempo  este  requerido  pelos  presentes  para  debate  e  estudo
cuidadoso da refioma sugerida. Decorrido o tempo solicitado, onde se deu o debate do item
da  rinuta  proposta,  restando  a  aprovação  a  refoma  em  pauta;  ficando  desta  foma
refomado o Estatuto Social da Associação dos Catraieiros da Vila de Alter-do{hão. Que o
presente Estatuto  foi  aprovado em  14 de outubro de 2002  e alterado  em 25  de março de
2013. Concluída a Refoma Estatutária, o Presidente nada mais havendo a tratar, declarou
encerrada a Assembleia Geral Extraordinária. E Eu, Miguel Augusto Sousa Wmghan que
lavrei esta, que será lida e dçpois assinada por todos  e por mim_
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_Àos virJe e cinco dias do _íríês de m_arço de dois mii e treze, ás i_9':OOh, na residência
do sócío Nilson Alves Serrão, lccaiizada na ma RaímFimdo Branco, s/n na Vila de Alterdo-
C:-ião,  Município  de  Santarém,  Es€ado  do  Pará,  reuLniram-se os  associados  da Associação
dos Catraieiros, sob a píesidência do  Sr_  AntôrJ:o Cleydson  Santos de Sousa, que deu boas
viir?_das aos presentes e Í:oi direto ao assunto, kifomafido aos sócios o imediato afastamento
de    adoiesc-entes   nas    catraias,   oü   seja,    mencres   de    i8(dezoito)anos   fica   proibido
terminantemente nesse  tipo  de   trabalho  de  Catraias.  Que  desde  então,  a Associação  foi
notificada pelo Ministério Público do Trabaiho, Lnquériío Civii NO OOO13.201_2.08.Oo3/2_  o
mesmo disse; da necessidade de re±-oma do Estzmto Sociai da Associação para esse motivo
e  ounos,  aprimorandoo  e  adequam_do-o  a legisiação  vigente.  Em  seaçmida o  Sr_ Presidente
apresentou  a  proposta  de  alteração  da  admissão  do  associado  set,çnmdo  o  Art.3O  §  iO  e
PaB.ágrafo   úmico   desse   Esta"®:   P®derão   ffiar-se   somente   pessoas   maiores   de
18(dezoito)  anos,  independente  de  c!asse  socia],  maci®nalidade,  sexo,  raça,  cor  ou
cremça re!igíosa e, para seu ingresso, o in'3-eressado deverá preencher a ficha cadastral
direÚ® com a diret®ria eEiecutiva da Associacão E)aFa amalise. O  auxiliar ou substituéo
para ®  serviç®  da  Catraia €em que ser mai®r d-e  18(am®s) também_ ficando  proibido
teE-mimamúemsm6e ® grabaih® óc- ad®.:es6:erlre E2as Ca&aíãs.  Distribuindo a todos, mriutas
do Estatuto com a refoma sugerida  Após a devida disribuição, a Assembleia entrou em
deliberação  por  meia  hora,  tempo  es{e  requerido  peios  presentes  para  debate  e  estudo
cuidadoso da refoma sugerida_ Decorrido o tempo solicitado, onde se deu o debate do item
da  minuta  proposta,  restamdo  a  aprovação  a  refoma  em  pauta;  ficando  desta  foma
refomado o Estatuto Social da Associação dos Catraieiros da Vila de Alter-do{hão_ Que o
presente Estatuto  foi  aprovado  em  l4 de outubro  de 2002  e  alterado  em 25  de março  de
20I 3   Concluída a Refoma Estatutária, o Presidente nada mais havendo a tratar, declarou
encerTada a Assembieia Geral Ex{raordinária_ E Eu, Migue! Augusto Sousa Wanghan que
lavrei esta, que será 1ida e depois assinada po_r todos  e por rim_
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EsTATtJTo DA AssocIAÇÃo Dos cATRAIEIRos DA vILA DE ALTER_Do_Criãq , -'-i
tÀ.C.VA. Ç\

CAPÍTULO I

Da Denominação, Sede, Obíetivos e Duração.

Ali. 1O Sob a denonrinação de  Associação dos Catraieiros da Vila de Alter-do-Chão, com sede na
Trav:  Antônio AJves,  SAV, Bairro: Jacmdá, na   Vila de Alte+do-Chão, Mmicípio de Santarém,
Estado do Pará, uma Associação Civü  sem fins econômicos, po1íticos, partidários ou religiosos  e
com personalidade jurídica própria e   distinta das de seus associados e com prazo indeteminado
de duração.

Ali.2O A Associação terá por finalidade administrar e assessorar a atividade do transporte fluvial
(Catraia), na Vila de Alter-do{hão, junto a seus associados, risando o bem-estar e a integridade
fisica tanto dos associados quanto  dos usuários_

a)   Desenvolver cursos de capacitação aos associados;
b)   Desenvolver atividades esportivas;
c)   Abertura de Conta Corrente;
d)   Receber e adrinistrar recursos de qualquer espécie e de qualquer natureza.

CAPÍTULO  II
Dos SÓcios

Art3O A admissão do associado, poderão filiar-se somente  pessoas maiores de 1 8(dezoift)) anos,
independente  de  classe  social,  nacionalidade,  sexo,  raça,  cor  ou  crença  religiosa  e  para  seu
ingresso, o interessado deverá preencher a ficha de  hscrição, e que  seja aprovada pela  Diretori-a
Executiva, e que mantenham em dia ás suas  contribuições    estipuladas pela Assembleia Geral   e
que tenham  a fiel obediência a este  Estatuto e deliberações da associação.
§  lO- O  auxiliar ou substi"c) paJa o seriço da Catraia, tem que ser maior de  18(de2Dito) anos
também.

Parágrafo único: Fica proibido teminamtemente o trabalho de adolescentes nas Catraias

Art.4O Todos os sócios em dia com suas obrigações, confome o art.30, podem  wtar e ser votados
para os cargos da associação.
§  iO_ O catraieiro, que forem convocados para reuniões, e não comparecerem e nem justificar _sua
ausência, não poderá exercer a arividade de catrieiro.
§  20- O sócio  que não repassar sua contribuição  semanal, para a Associação ficará impedido de
tràbalhar pelo periodo de uma semana_ Confome dispuser a Diretoria.
§ 30- Os sócios só poderão exercer o seriço de catraieiro, se estiverem munidos de fàrdamento da
associação, coletes para si e para seus passageiros_

Art.50  Os sócios não respondem nem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

`
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EsTATuTo DA AssomÇÃo Dos cATRAIEIRos DA vILA DE ALTEriri,óiáIIÃo
tÀ.C.VA. Q

Art.60 Os sócios e/ou seus ai]xiliares, poderão ser advertidos, supensos ou excluídos dependendo
da £àlta que venham a cometer.
i  lO-  Todas as punições serão decididas pela Assembleia Geràl.
§  2O-  Càberá  ao  Presidente  aplicar a advertência e  a suspensão  das  atividades  exercidas  pelos
sócios e auxiliares.
§ 3O-  Caberá a Assembleía Geràl a exclusão do  sócio  que infiíngir as nomas da Associação por
50% mais um dos sócios quites_
§ 40- O Sócio e seu auxiliar não poderão trabalhar embriagado, sobre pena de supensão de 30dias.

Art.70  A  advertência,  suspensão  ou  exclusão  do(s)  sócio(s)  serão  apuradas  de  acordo  com  a
legislação  em vigor.
§  1O_  A  advertência,  que  será  escrita,  deverá  ser  assinada  pelo  Presidente  e  o  associado  fica
advertido, sendo afixada em local público da associação, será aplicada a quem cometer inftção
leve.

a)   Havendo duas advertências será aplícada smpensão de 20(trinte) dias;
b)   O sócio que recusar assinar a advertência será supenso por 10(dez) dias;

§  2O-  A  suspensão,  que  é  a proibição  de o  sócio  exercer suas  atividades  de catraieiro,  será no
mínimo de   10dias   e máxímo de 60días, será aplicada a quem cometer inftção média e grave e
nos casos das alíneas  acima reftridas.

a)   O quantum da suspensão será definido em assembleia geral, dependendo da reincidência
do associado, sendo aplicada provisoriamente pela diretoria.

b)  Havendo  duas  suspemsões  cujo  btal  corresponde  a pena máxima 60dias,  ocorridas  em
menos de O2 dois meses, o sócio será excluído da associação;

c)   Em  caso  de  suspensão,  o   associado   supenso  deverá  entregar  os  acessórios  que  o
identificam enquanto associado;

d)  Caso o sócio esteja suspenso e seja encontrado na atividade de catrrieilo, será excluído da
associação.

CAPITULO III
Da DÍr,etoria

Art.8O - A associação será dirigida por uma diretoria eleita em Assembleia Geràl para um período
de O2(dois) anos, podendo ser reeleita_

Art.90 - A diretoria será composta dos següintes cargos:

I -  Presidente;
H-  Vice-Presidente;
H- Secretário;
rV- Tesoureiro;
V - Conselho Fiscal;

;y.--,'\`-\



EsTAmTo  DA ASsOCIAÇÃO DOS CATRAIEIROS DA VILA DE ALTER-DO-CHÃO
tÀ.C.VA. q

Art.1OO- São atribuições do Presidente, confome deliberar a Assembleia Geral:

1 -     Administrar, coordenar a Associação, bem como representa-1a ativa e passivamente, judicial
e extrajudicialmente;
H -  Ap! icar as penafidades previstas no presenle Estatuto ou decididas pela Assembleia Cbral;
m - Contratação de serviços de terceiros a bem da administração da Associação;
TV - Promover atividades visando o bem-estar e aperfieiçoamento profissional dos Associados;
V - Celebrar convênios e contratos em íàvor da Associação, tanto com a iniciativa privada quanto
na esfera pública;
\H - Assinar, jmtamente com o Tesoureiro, cheques e todo e quaisquer documentos bancários ou
comerciais;
VII - Assinar, juntamente com o Secretário, documentos civis como Atas, Relatórios etc;
VIII - Convocar as Assembleias Gerais Ordinárias e E}mordinárias;

Art. 11O- São atribuições do Secretário:
I - Cuidar dos documentos  civis da Associação;
H - Assinarjuntamente com o Presidente os documentos civis como: Atas e Relatórios etc.

Art. 120 - São atribuições do Tesoureiro:
I - Cuidar dos documentos bancários e comerciais da Associação;
H - Assinar juntamente com o Presidente os documentos bancários e comerciais: cheques, notas e
prestação de contas mensàl da Associação.

Art. 130 - Na fflta ou impedimento de quàlquer dos diretores, será convocada a Assembleia Geral
Extraordinária para preencher a vacância_

Art. 140- Qualquer dos membros da diretoria poderá ser destituído, em Assembleia Geral por 50%
mais um dos sócios quites com suas obrigações, do seu respectivo cargo, se comprovada a prática
por estes de ato ilícito ou má adrinistração_

CAPITLJLO IV
Do Conselho FiscaI

Art.  150- O Conselho Fiscàl  compor-se-á de três membros efetivos, associados ou não, e eleitos
anualmente pela Assembleia Geral da Associação.

Art.  160-  Os membros do  Conselho Fiscàl  exercerão os seus cargos  até  a primeira Assembleia
Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos_

Art.170 - O Consemo Fiscal tem as atribuições e os poderes que são coníéridos por lei.

Art.  18O- Os membros do Conselho Fiscal, associados ou não, desempenharão as suas fimções e
atribuições, sem qualquer remmeração_

#,ü ,,,,;
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EsTATuTo  DA ASSOCIAÇÃO I)OS CATRAIEmOS DA VH.A DE ALTER-Do-cHÃo
tÀ.C.VA. Q

CAPITULO V
Da Assemb]eia Geral

Art.19O-  As  Assembleias  Gerais  serão  Ordinárias,  como  reuniões  a  cada  O6(seis)  meses,  para
eleger a diretoria quando for o caso, appovar ou desaplovar as suas  contas, eleger os membros do
Conselho Fiscal e apreciar questíes pertinentes à Associação_

AIú 20O- As Assembleias Gerais serão Emaordinárias sempre que os interesses da Associação o
exigirem.

Art.210- As Assembleias   Gerais E?maordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente ou por
2/3 (dois terços) dos sócios quites com suas obrigações.

Ali.22O- As Assembleias Gerais serão dirigidas pelo Plesidente, Vice Presidente da Associação ou
na ftlta destes, por qualquer dos demais diretores, sendo amriliado pelo Secretário.

CAPITULO VI
Do Patrimôrio

Art.   230-   O  patrimônio  social   será  constituído   das   contribuições   de   seus   sócios,   doações,
subvenções, legados e bens adquiridos.

Art.240-  A  alienação  hipoteca  penhor,  venda  ou  tioca  dos  bens  patrimoniais  da  Associação
somente   poderá   ser   decidida   por   aprovação   da   maioria   absoluta   da   Assembleia   Geral
E?straordinária, convocada especificamente para tal fim.

CAPITULO VII
Do Exercício SociaI

Art.250- O exercício sociàl terá a duração de O1  (um) ano, finalizando em 3 l de dezembro de cada
anO.

Art.26- No  fim  de  cada exercício social, a Diretoria £ará elaboração, com base na escrituração
contábil  da Associação, balanço patrimonial  e  a demonstração  do  resultado do  exepcício  e uma
demonstrações das origens e aplicações de recursos_

CAPI"O "I
Da LÍquídação

Art.270- A Associação poderá ser extinta por deliberação  da maioria dos associados, em qualquer
tempo, desde que seja convocada uma  Assembleia Geral Extraordinária para tal fim.
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EsTATuTo  DA AssocIAÇÃo Dos cATRAIEIRos DA vILA DE ALTER_rió'_dIÃo
tA.C.VA. q

Art.28O- No caso de extinção, competirá à Assembleia Geral Emaordinária estabelecer o modo de
liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscàl que devam fiincionar durante o período da
liquidação.

Art.29- Extinta a sociedade, seus bens serão vendidos, pagar-se-ão seus débitos e o restante será
dividido igualitariamente entre seus sócios_

CAPITUI,O IX
bos Limites e da Lotação

Art300-  As  canoas  para  o  catraieiro  desenvolver  a  sua  atividade,  não  deverá  ser  menor  de
dezessete palmos_

Arü 1- É defeso aos catraieiros transportarem mais de quatlo passageiros, por vez.

CAPITuO X
Das DÍsposições Gemis e Transi€Órias

Art320- O Estatuto poderá ser modificado, no todo ou em geral, quando se fizer necessário, em
Assembleia Geral convocada para esse fim por deliberação de 2/3 (dois terços) dos sócios quites
com suas obrigações.

Art330- Fica eleito o foro desta Comarca para a resolução de qualquer questões fimdadas neste
Estatuto.

Santarém (Pá), 14 de outubro de 2002.
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Aos  quaiorz.e  dias   do   mês  de  oiitubro   do  ano  de  dois  mii  e  dois,   na  Tra\,és,sa    _--_;_:''`::'_''L,,.,
Antonio  Aives, s//n.O. BaiITo do Jacundá,  na "a de Alter do C'não. Munic.ipio de Santai.éiitL , ,            _., ,
-  Pará,  às  dezenove hcr,ras.  foram  reuriídas quarenta e diias  pessoas  (lista de preser,Ça em

anexo)  em  únjca  convocação.  conforme  Edttal  em  anexo.  para  fundação,  aprovaç:o  !o
Estatuto  da  Assodação  dos  C'atraieiros  da  vi]â  d€  Atter  do  C'hão  e  posse  da  pr]meT,ra
Diretona eleita nessa mesma data.  lniciaimmte, por unanimídade, os presentes delib€raram
pe]a   ftmdação   da  ASSOClÀÇÃO   DOS   (-ATRAIEIROS   DA   VILA   DE   ALTER   DO
C'HÃO.  cuja Sigla será A_  C.  V_  A.  C-..  com  sede na Travessa  Antonio Aives,  s/'n.C,  Bairro
do Jacundá, na Vila de Alter do Chão,  Munici'pio de Santarém - Pará_ Em següda, passou-
se à elaboração do Estatuto e posterior aprovação do mesmo, cuja redação final. aprovada
por  unanimidade,  segue  em  anexo_  Depois,  seguiu-se  à  eleiçào  da  nova  Diretoria,  sendo
que fioi  apresentada somente uma cliapa. tendo  sido a mesma eleita por unanimidade, com
a seguírite composição:  Presidente o  Senhor Vanderiey Viana Pimentel, brasileiro, casado,
lavTador,  portador  do  RG  nO  l385203  SSP/'PA  e do  CPF  nC'  l33.lO3_802-20,  residente  e
domicílíado  na  Vila  de  Aiter  do  C'hão.  na  Rua  Turiano  Mei'ra.  nO  726,  Município  de
Santarém,  Estado  do Pará;  e Vice Presídente  o  Sr  Antonio  Cleydisson  Santos de  Sousa.
brasileiro,   solteiro,   estudante.   portador   do   RG   nO   3028038   SSP/PA   e   do   CPF   nO
519.917.212-34,  residente e domicilíado na Vila de Alter do C`hão, na Rua Dom  Macedo
Costa.  s/nO,  Muliicípio  de  Santarém.  Estado  do  Pará.  Seaetário  o  Sr.Mí]ton  José  Costa
Pereira. brasileíro.  solteíro, autônomo,  portador do RG n.0 387528l  SSP/PA e do CPF nO
735_299_ l 52_20, residente e domicílíado na Vila de Al[er do Chão. na Rua Turiano Meíra,
s/n.0,  BairTo  C'entro,  Muricípio  de  Santarém,  Estado  do  Pará;  e  para  Tesoureiro  o  Sr.
Antonio Rodrigues dos samtos, brasíleíro, divorciado, fimcionário púbiíco, portador do RG.
n.o 3949o6 SSp.,PA e do C'PF n.0 045_388.702-34, residente e domiciliado na Vila de Alter
do  Cléo.  na  Rua  Dom  Macedo  Costa,  n.0  620.  Bairro  Centro.  Munícípio  de  Santarém.
Estado  do  Pará.  Após,  toda a I)iretoria tomou posse.  Sem  mais deliberações.  foi  1ída esta
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E:STATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATRAiEiRÕ§qÍX %ÉÀlDE£iif_Éfl.'DO;t..`.,j'`1'--  u '.-
CHÃO (A.C.V.À.C.)            ;-`c)=k=  --=,`,Íj'à;í:`,?=`Í;`?,-,          ...;L:L:_i_'i}+   ,,

c.í-: =ia:                    l.-i              ,,,

CAPÍ"LO  !                Eur:iL-.'_>.,^ti.=x.t-"irri  =  -:-rc.  -L.   {.-:=   r_`?.t._.'

Da Denominação, Sede, Objetivos e !),,-"a£ãS.l_U:jS_i,tit;:,,::_, ="3 rA;ü,        ...

Art.   lO  A  Associação  dos  Catraieirc)s  da  Vila  de  A'iter  do  Chão  (A.C.V.A.C.),
associação  ci\,ili  sem  fiins  lucrativos.  reger-si--á  pelo  presente  Estatu"  e  pela  iegislação
específica.

Art.   20   A  sede  da  Associação  dos   C'atraieiros  (A.C'.\-.'.A_C.),   localizar-se-á  rla
Travessa Amon;o àlv€s_ s/n.O, Bairro do jaiimdá. na Vila de ,Nt€r do C'hãc), i\,,iunicipio de
Santarém - Pará.

An.  3O  A  Associaçao  tei.á  por  fina!idade  admiristral.  e  assessoÍ.ar  a  atividade  do
transporte fluviat (C'atraia/\ ita \,'üa de Alter do Chão. Município de Santarém (PA), jiinto a
seus associados, v;sando o bem€star e a integridade fisica taiito dos associados quanto dos
usuários_

AJt. 40 A duração da Assocíação será por tempo indeteminado.

CÀPÍTULO li
Dos SóCioS

Art.   5O  São  corisiderados  sócios  todos  aqueles  que,  sem  impedímentos  !egajs,
fiorem admitidos como tais. medíante o preer"-himento de fiomulário próprio, e que s€jam
aprovados  pela diretoria  da  Assocíação.  e.iue mantenham  em  día  às  suas  contribuíções
mensais estipuladas pela Assembléia Gera1  € fiel  obediência a este Estatiito c deliberações
da Associaçãi-,_

Art. 6O Todos os sócios em dia com suas obrigações. confiorme o artigo 50. podem
votar € ser votados para os cargos da Associação.

§   iO  O  catraieiro,  que  foÍ.em  convocados  para  i.eimíões.  e  tião  comparecei.em  e
nem justífii-ar sua ausêniia. não poderá exercer a atividade de catrajeíro.

§  2o o sócio que não repassar sua contribuição semanal. para a Associação  ficará
impedído de trabalhar pelo período de uma smaria_ Conforme dispuser a Diretoria.

§ 30 Os sócios só podcrão cxerccr o seniço de i-atraÍ€iro. se estiverem miiI]idos de
coietes,   para   si   e  para  scus   passageiros.   Àdffiiais   idemificados   ciim   a   imifoime   da

assoriação;
Art_ 70 Os sócios não respondem ne", subsidíariamente pelas obrigações sociais.

A!i,   80  Os  sócíos  e,'ou   seus  auxiliares,   podel.ão  seÍ.  adveliidos.   suspensos  ou
exchiídos dependerido da falta que v.enham a cometer.

-.i -_.:i;i;:
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r€g _:noç+g g`rài=#a§  3o.  Caberá  à Assembléia Geral  a  exclusão  do  sócío
Assodação por 50?,,ó mais -iim dos sódos quííes_
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docimentos bancários oii

susp€nsão de 30 dias;
Ajt.  9  A  adv-ertêncía.  suspeiisão  ou  excliisão  do(s)  sócio(s)  serão  apu]-adas  d:

acordo com a tegislação em vigoi..
§   lO  -  A  adv.er[ência,  que  será  escrita,  deverá  ser  assínada  pelo  Presidente  e

assocíado  advertido,  sendo afixada em  local  públíco da assocíação,  será aplicada a quem
cometer infi-ação leve.

ci/   havendo duas advertências será apli-cada suspensão de 20 dias;
;)/   o sócio quc recusar assiriar a adv-ertência será suspenso por lO dias;
§  2O  _  A  suspensão.  qiie  é  a  proibição  de  o  sócio  exercer  suas  atividades  de

catraieíro,  será no mínjmo dc liO dias e máximo de 60 días, será aplicada a quem cometer
infi.ação média e grave e nos casos das alíneas acima referidas_

c7)  o  qzíc]-J?/!,Jí?  da  suspensão  será  defirido  em  assembiéia  geral,  depmdendo  da
reincidência do associado. sendo aplicada provisoriamente pela diretoria;

b\  havendo  duas  suspensões  cujo  total  corresponda  à  pena  máxíma  (60  dias),
ocorridas ;m mmos de O2 meses, o sócio será excluído da associação;

c) em caso de suspensão, o assodado suspensi-, devera+ entregar os acessórios que
o identificam enquanto associado:

cí) caso o  sócio esteja suspenso e seja encontTado na atividade de catraieirc), será
exciuído da assocíação_

CAPÍTULO Ill
Da I}iretoria

Ali.  'iOO A Associação será dirigida por una diretoria eleita em Assembléia Geràl
para uni periodo de O2 (dois) anos. podendo ser reeleita.

Art  i l  A diretoria será composta dos seLmintes cargos..
I - Presidente;
ll - Vice Presidente;
III - SeuTetário:
IV - Tesoureiro;
V - C'onselho Fiscal:
An.  1 2 São atribuições do Presidente. confome de1Íberar a Assembléía Gei.al :
l   -   Admínístrar.   coordenar   a   Assocíação.   bem   como   representá-la   ativa   e

passivamente, j udícíal e extrajudicia]mente;
II   -   Apticar  as  penalidades  prevístas  no  prescmte  éstatuto  ou  decídidas  pela

Assembléia Gerál ;
III - Contratação de serviços de terceiros a t)em da administração da Associação;
IV - Promover ati-\,idades visando o bem-estar e aperfieiçoamento profissional dos

Associados:
V - Celebi,ar convênios e contratos em favol. da Associação, tamo com a iniciatjva

privada quanto na esfera púb1íca;
vI   -   Assinar,  juntamente  com   o   Tesoureiro.   cheques   e  todo   e   quajsquer
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Vll   -  Assim  Jmtamente  com   o   SecTetáno, FjàGcL®mE:À't%à,'rii,Ê'-Lcórió  9áíaJi; -
relatórios, etc:                                                                                        Euí.{i:_..€.í`íexândra  r-erreir3  \/iÍ;Í,-,-

Vlli - Conv-ocar as Assemb1éias Gerais ordinárias e extraordiiériahji,:,               \ ,,,
sA:.rÍ`r`Éaúfit, -  EsTÂac} gt.C,i =á,_=_á\
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Ar[_  ] 3 São aribuíçôes do Secretário:
[ - Cüdar dos doiiünentos civis da Assocíação;
II   -  Assinar  juntamente  com   o   Presidente  os  docimentos  cívís  como:   atas,

relatórios. etc.

Art.  t 4 São atribuíções do Tesoureiro:
l - Cuidar dos docimentos bancários e comerciais da Assocíação;
ll  - Assinar juntamente com o Presidente os documentos bancários e comerciais.

ciimo: cheques, notas, etc_

Art.   15  N'a  fàlta  ou  iinpedimento  de  qualquer  dos  diretores,  será  convocada  a
Ass€mbléía Gera! extraordinária para preencher a -v.acância_

Art_  16 Quaisquer dos mmbros da diretoria podffá ser destituído. em Assembléia
Geral por 500,,ó mais um dos sócios quítes com suas obrigações. do seu respectivo cargo, se
comprovada a prática por estes de ato ilicito ou má adrinistração.

CAPÍTULO ÍV
Do Conselho Fiscal

Art.  17  O Conselho Fiscal compor-se-á de três membros efetivos. associados ou
não. e eleitos anualmente pela Assembléía Geral da Associação.

Art.  ts Os membi.os do Conselho  Fiscal  exercerão os seus cargos até a prilneira
Assembléia Geral ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.

Art.  ] 9 O Coriselho Fiscal tem as aribuições e os poderes que são conféridos por
lei.

Art.  20  Os  membros  do  Conselho  Fiscal,  associados ou  não.  desempenharão  as
suas ftirlções e atiibuíções, sem remimeração_

CAPÍTULO V
Da Assembléia GeraI

Art.  2]   As  Assembléias  Gerais  serão  ordínárias.  com  reuniões  a  cada  O6  \'sejs)
meses,  para  eleger a diretoria quando  for o  caso,  apI-ovar ou  desaprov-ar as  suas  contas,
eleger os membros do Conselho Físcal e apreüar questôes pcitinentes à Assoc]-ação.

Aí{.  22  As Assembléías Cbrais  serão exiraordínárias  sempre que os interesses da
Associação o exigirm.
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L    uC,'ÀPÍTULO Vi
E}®  PaêrÊEffiômio

AFt.  25  O  patrimônio  soüal  será  cons'tituído  das  contribuições  de  seus  sócios.
doações, subvenções. 1egados e bens adquiridos.

Art.  26 A a!ienação. hipoteca. penhoi. ou venda ou troca dos bens patlimoniais da
assocíação somente poderá ser decidida por aprovação da maíoria absoluta da Assembléia
Geral extraordínária, convocada especificamerite para ta! fim_

CAPÍTl:LO -v,m
E}o Exer€Í'€Ío SociaE

Aft.   27   O  exercícío  socia!  terá  a  diü.ação  de  iim  ano.  temínando  em  3l   de
dezembro de cada ano_

An.  28  No  fim  de  cada exffcício  socía],  a Diretoria êai-á elaborar,  com  base na
escrituração contábil da associação, urri balanço patrimonia1 € a d€monstr-ação do resultado
do exercício e uliia demonstração das ori.gens e aplicações de reciH-sos.

CÁPÍ":LO ViH
Da LÍquidação

Art.   29   A   Associação   poderá   scr   ext-irita   piir   de1Íberação   da   maíoria   dos
associaüos,   em   qualquer   tempo.   desde   que   seja   c-onvocada   uma   Assemb1éia   Geral
exti.aordímária para tál fim_

Art.   30   No   caso   de   e?ttinção,   competirá   à   Assembléia   Geral   extraordinária
estabelecer o modo  de liqu-idação  e nomear o ]Íqiiídante e o Conse]ho  Fisca!  que devam
fluncionar durante o pcTÍodo da ii:quidação.

An_  3 i  Extinta a sc,ci€dade_  seus bens scrão ver,didos, pagar-se-ão  scus débitos e
o restan¢e será dÍ\.ididii  i-i-üa1Í:.aJiamente eriti-e seus sócios_

CÀPÍTL-LO !X
Dos !imites e da Loíação

Art_  32 _is câricas paira i. catraieiro desem,o1`.cT a siia atividade. não deverá ser
menor de dczess€t€ paimi.s.

AJi. 33 É det'eso acs ,-a:rLieiros trarispor[areni rnais de qmti-o passageiros. por vez.

C__AEDÍTt --LO  X

E}as Dispüsicões Geraís e Tramsií-órias
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Art.  34  O  Estatuto  poderá sa modificado,  no todo ou  em  parte.  quando  se fi,zff_. _ _

:e=sS)¥oO: :Óm:i;AsSqSeu::le:amGseur: oCbO:`gOa;-ãde: Pffa ®e fim POr dehbmção de 2,,,',:,_:r(üofs          ,
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AJt.  35  Fica elej" o  foro desta Comarca para a resolução de quaisquer questõés.^l-`~.+.--

ftindadas neste Estatuto.

Santarém (PA,),  l4 de outubro de 2002_

?,, ;ffiit,ftÁ#  ¢ ;c,,_,   r;,4c£,__.ã/_
vANDERLEy vIANA prMENTEL
P residente
CPF no  133.lO3.802-20
RG nO t385203 SSP,PA
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•Com[jrovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,  providencie jíJh'to à  ''.:,                   ,
RFB a sua atualização cadastral.                                                                                                                                          ,

•`+,```     .-.-

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.                         \   ,
l        .r-,_

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASILCADASTRONACIONALDAPESSOAJURÍDICA

#AT4TE3:i;:3D4E!)oSoCoRj?§:                  COMPROVANTE DcEíNDâCsTR#LO E DE SITUAÇÂOl :A7J#/E2ôBoE2R""

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO DOS CATRAIEIROS DA VILA DE ALTER DO CHAO

TíTuLO  DO ESTABELECIMENTO (NOME  DE FANTASIA)                                                                                                                                                                                                                 PORTE

A.C.V.A.C.                                                                                                                                                                                                                                         DEMAIS

CÓDIGO  E DESCRlÇÃO DA ATIVIDADE  ECONÔMICA PRINCIPAL

94.30-8-OO - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO  E DESCRlÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECuNDÁRIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-OO - Atividades associativas não especificadas anteriomente

CÓDIGO  E DESCRlçÃO  DA NATuREZA JuRiDICA

399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO                                                                                                                                                               NÚME[tO                       COMPLEMENTO

W ANTONIO ACOSTINHO LOBATO                                                            SN

CEP                                                      I      I   BAl[\RO/DISTRITO                                                                               MuNICÍPIO                                                                                                                              uF

68.109-OOO                       l     i  VILA DE ALTER DO CliAO                             SANTAREM                                                                                    PA

ENDEREçO ELETRÓNICO                                                                                                                                   TELEFONE

l  MIGUEWON@Ol.COMJ3R                                                                        l    l  (93) 352"476

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**-

SITUAÇÃO CADASTFuL                                                                                                                                                                                                              DATA DA SITuAÇÃO CADASTRAL

ATIVA                                                                                                                                                                                                     1 7/1 O/2OO2

MOTIVO DE SITuAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                        DATA DA SITuAçÃO ESPECIAL-*ü                                                                                                                                                 ****lrH*

Aprovado pela  lnstrução Normativa  RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/10/2019 às 14:21:13 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Página:  1/1

;

r     _    PreParaÍFégi?i_        ~     pa,TaimP:eg3=C.

A RFB agradece a sua visita. Para infiomações sobre política de privacidade e uso, ç]iguêffiEi.
Atualize sua págiíia

\^M^/_ receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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PREFEITURA   DE   SANTARÍM

:'
/:--`J~

-

SECRETARIA   MUNICIPAL   DE   GESTÃO,   ORÇAMENTO   E   FINANÇAS

ALVARÁ   -   2O19

NÚMERO..   3410

INsc.   inJNlclpAI.
5.4.34516

IDENTI F ICAçÃO

C"PJ  /   CPF
05.431.346/00O1-68

;,::1

ASSOC   DOS   CATRAEIROS   DA  VIIÁ  DE  ALTER  DO   CIIAO

TRV   ANTONIO   AGOSTINHO   LOBATO,     S/N

ALTER    DO    CHAO

AT IVIDADE

9430-8/00

Atividades  de  associacoes   de  defesa  de  direitos  sociais

HORÁRIO   DE   FUNCIONAMENTO   NORMAL

Segunda   a   Sexta:    09:00   as   15:00h

HORÁRIO  DE   FUNCIONAMENTO   ESPECÍFICO

INFORMAçÕES   lmBILIÁRIAS

99.99.999.9999.999

IMÓVEL   SEM   CADASTRO

EXPED I çÃO

25/lO/2019

CÓDIGO   DE  AUTENTICIDADE

OGIP1336743. 5PAO.UGIGUÀS

VAII I DADE

31/12/2019

*  A  autentíc:±daàe  deste  clociinento  poderá  ser  verífícacla  em  i_. santarem.pa_gov_br



:r-Jvi:í.it:STER:O  eÃ  FAZENDA

S=C:?.ETArr<.!Ã DÂ RECE!TA  FEDERÃL  DO  BRASiL

SiSTEr¢ffJÂ PÚBLiCO  DE  ESCRiTuRÂÇÃO  DiGITAL - Sped Versão:  5.1.5

REC!f3O  DE EgtiTREGA DE  ESCRIT!JRAÇÃO  FISCAL DiGITAL

imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Origina!

:D=?`ÍT!FiCÍiCÃO DO "TuLÃR DA ESCRITuRAÇÃO
CN'PJ

O5.431.346/OC)01-68

1       '-,_

i    -J

\    l--

}   ,   *

\'  ``,'^-`

Í>,

SCP

NOl\.1E  EÍJiPRESARIAL

ASSOCIAÇÃO DOS CAT[ulEIROS DA VllA DE ALTER DO CHAO

:DE,?..H!FiCÃçÃO DA ESCRITuRAçÃO

P=P,iO3C)  C)Á  APURAçÃC)

01/01/2018  a  31/12/2018

!DENTIF!CAçÃO  DO  ARQUiVO  (HASH)

97.OA.A2.F2.15.14.DF.B6.C9.EA.78.82_FE.23.D4.8F.C6.E2.06.DB

!  s!TUAÇÂo
l

:  Normal

EsTE uvRo FO! Ass!NÃDo cOm os sEGu!NTES cERTIFiCADos DiGITAls:

QuAHF!CÁçÃO DO SIGNATARIO                    CPF/CNPJ

Procurador

Contador/Contabilista

NOME
NO SÉRIE DO

CE RTIF I CADO VAuDADE

MIGuEL AUGUSTO
3i 1 17031268                     SOuSA WANGHAN:          51 171 14658474065909      30/08/2018 a 3O/08/2021

31117031268
MIGuEL AuGuSTO

3i 1 17031268                     SOuSA WANGHAN:          51 171 14658474065909      3O/08/2018  a  30/08/2021
31117O31268

i¢ÚríiERO  Do  REc!Bo:

97.OA.A2.F2.15.14.DF.B6.C9.EA.78.82.
FE.23.D4.8F.C6.E2.06.DB-0

Escrituração recebida via  lntemet
pelo Agente Receptor SERPRO

em        25/07/2019       às       O8:57:52

20.4E.66.B8_OE.05.68.3C  55.92_6
C.82.BC.33.93.04



MINISTÉRIO  DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
I
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAÇAO DIGITAL - Sped VeTSão:  5.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL     _..
>          \

lmposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original

!DENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITuRAÇÂO
lcNPJ

l   O5.431.346/0001-68
L______                  ______   '__  ______   _______   _______   _______ J

OME EMPRESARIAL

ASSOCIAÇÃO DOS CATRAIEIROS DA Vlu DE ALTER DO CHAO

lDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÂO

PERÍODO DA APuRAçÃO
O1/01/2018  a  31/12/2018

SITUAÇÂO

Normal

lDENTIFICAÇÂO  DO ARQUIVO (HASH)

97.OA.A2.F2.1 5.14.DF.B6.C9.EA.78.82.FE.23.D4.8F.C6.E2.06.DB

EsTE LivRo Foi ASsiNADo com os sEGuiNTEs cERTIFICADOS DIGiTAis:

QuALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                    CPF/CNPJ

Procurador

Contador/Contabilista

NOME
NO SERIE  DO
CERTIFICADO

VALIDADE

MIGUEL AUGuSTO
31 1 17031268                     SOUSA WANGHAN:          51 171 14658474065909      30/08/2018 a  30/08/2021

31117031268

MIGUEL AUGUSTO
31 1 17031268                      SOUSA WANGHAN:           51 171 146584740659O9      30/08/2018  a  30/O8/2O21

31117031268

NÚMERO DO RECIBO:

97.OA.A2.F2.15.14.DF.B6.C9.EA.78.82.
FE.23.D4.8F.C6.E2.06.DB-0

Escrituração recebida via lnternet
pelo Agente Receptor SERPRO

em       25/07/2019       às       O8:57:52

20.4E.66.B8.OE.05.68.3C  55.92.6
C.82.BC.33.93.04
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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CERTIDÂO NEGATIVA DE  DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DAUNIÃO

Nome:  ASSOCIACAO DOS CATRAIEIROS DA VILA DE ALTER DO CHAO
CNPJ:  05.431.346/0001 -68

Ressalvado    o    direito    de    a     Fazenda    Nacional    cobrar    e    inscrever    quaisquer    dívidas    de
responsabilidade do sujeito  passivo acima  identificado que vierem  a ser apuradas,  é certificado que
não constam  pendências em seu  nome,  relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da   Receita   Federal   do   Brasil   (RFB)   e   a   inscrições   em   DÍvida   Ativa   da   União   (DAU)  junto   à
Procuradoria-Geral da  Fazenda Nacional  (PGFN).

Esta certidão é válida  para  o estabelecimento  matriz e suas filiais e,  no caso de ente federativo,  para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados.  Refere-se à situação do
sujeito  passivo  no  âmbito  da  RFB  e  da  PGFN  e  abrange  inclusive  as  contribuições  sociais  previstas
nasalíneas'a'a  'd' do  parágrafo  único doart.  11  da  Lei  nO 8.212,  de 24 dejulho de  1991.

A  aceitação  desta  certidão  está  condicionada  à  verificação  de  sua  autenticidade  na  lnternet,  nos
endereços <http://rfb.gov_br> ou <http://\^M^/.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com  base na Portaria Conjunta RFB/PGFN  nO  1.751, de 2/10/2014.
Emitida às  11:16:30 do dia  16/12/2019 <hora e data de  Brasília>.
Válida até  1 3/06/2020.
CÓdigo de controle da certidão:  18DF.5E16.BD95.69BE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



EBFestação de Comtas
H)espesa mês de julho

Í Ge,lcl-----.---------------------(:LÍceiri_cas

(  Fa_ixa da festa
50,00

FiscaTi 4Ü0,00
Bamheiro íagosto) 40,00

TOTAL 665,00

!)espesa mês de agosto
\ 200,00
a;l 400,00rJl "

TOTAL 600,00

moas#a  as60 1.200,00
)S--PeSaS 600,00_                                         TOTAL

600,00

Despesa mês de setembro

395,00
ieíro 40,00
:-TAã-dersoTn_  -__ 250,00
il §aiomã.c 850,00

TOTAL 1.535,00

rj'   _.=::..   €`-..\tTgia
ÍTaT=i ro          _._ _J 54,24

Feve_reiro                                             ' 50,71
l   MairÇ0 100,06

A;_ }T--: 50,03

Lri()_-- 50,07

J.l.m i-LO 53,92
l  j púiEo____ 55.00

A   os'co 93,63
s e te_=LniF - 79J8

T,OTAL 587,44

FEÉ:ÉÊhL¥Í: :
M ês±__egOiSfg
Mês d.e setembro

l__________

:r. TJ

Licença corpo de bombeirbl-
r

•;,'1 25;_g 7

DLÊÊÊÊiaLÉem p/ Santaréim -t,-`,-- ',      ,,,6Ú;.Óo

L                              TO TAL •'/.,:,-r:, 185,87  l!

Tomeio
Jamaraquá 150,00
Idenpendente Vila Franca 150,00
Revolta 150,00
Arraca Toco 130,00
Aguia 100,00
Pica-Pau 150,00
Luso 100,00

TO TAL 1.110,00

Dest)esas Extras
Prestação de contas 40,00
Carro e documentos 100,00
Culler 100,00
Corda 50,00
Bitola 60,00
Viagem à camara 180,00
Concerto da caixa de som 150,00
Faixa da beira 50,00
Camisa dos fiscais 2 70,00
Desfile, lanche, etc. 295,00

TO TAL 1.095,00

Doação
Elene 100,00
Marcos Davi 100,00

TO TAL 200,00

Bingo íentrada) 2.320,00
Ti)'olo, cimento e triliça 1.725,00
Carrinho de mão 110,00
Terçado 40,00
Comida para o mutirão 40,00
02 metros de quebradinho 150,00
Colher de pedreiro 15,00
Comida para mutirão 65,00
Comida para o mutirão 50,00

l                                            TO TAL 2.195,00
SALDO POSITIVO 125,00

Atrasados 2.800,OO

Saldo anterior 1.710,00

julho 75,00
Agosto 600,00

! Setembro 1.045,00
TO TAL 6.230,00

GASTO S 3.293,31
rALDo posITlvo 2.936.69
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Dados do cú_ente

lnStalaçáO  o,-m i J im7._c.J.Tm         _

Centrais"üridá9 do Pará S.A
Rodovia Augusto  Montenegro.  km 8,5  l  Belém  -  PA

CEP 6682!-OIO I CNPJ O4 895 728/OOO1-8O
l nscn¢áo E5tadual. 1íO74 480-3

Conta do Mês

li/2®19

Vencimento

©5/12/2819

ASSOCl'ACAO   DOS   CATRAIEIROS   ÃLTER   DO   CHAO
it_     i)tilt    lxi._.(,ii       ...):,    í,..i    :i   it    l)()    íii,.,i:

l,I()vA   iJfli  /,()    t,8i,)t.M,)     í!Í)  i     ..,_,\?.ti  /.,iii  r,,i        i,;o..

lli.   [J.ii,t  ri!i,   (It.   l,i,i,;o,   io:     lOW!t.l{!..".,,,ii
íil`lt,O   C,    +"i!í;i.iii"=.   tlc.    lt,".,c)o:    li/Bl

i    ii)()    (ii.      i,ii.i   i_i,.      t   íitl,..,i_Í.jÍ_   Ji)r.I,,\i       r.i.t)ti(Jí.ii/,.

(   ld._t.il  jí  cit  cit_.:     !<(.`.idt¥t(  iat    l,lç>it()

ltt.i.il(i.,   ",    ÍÍ._iiíii  lí  kl._!li';  :     tj.t.3Ü

Datas

Emissâo                                            Apreseritação

Oemonstr!Ã#ótie/F:!Ijíiffier,to                         J8_,' l i / £Ü j £,

F omecim:nt o
tii..lt)    (lr.    Ílí     i""il)i   l   i`!u(l¢,

^(lit    i(,",il    l?.lii"_     /-uit.".c.l.i

.,"\ll_lt     iO"6Jl      l;,llI(l         l/+.Il«\'.llld

lí  f.'i+

l}lC)

t'  (»   lÍ.It;

lnformacêes de tributcs

Tributos    Base de cáltulo   Mquota (O/.)     Valor(RS)

lCMS

PIS                ,.8/     /.I,0")      ",,l/
coFiNs           ,.L8/           i  ,-io,,          e,  /''

Para atenc?irnento,
informe  este  nümeíc_

m,i:t),,.,i".  yiü/.oooi   tw
i<_,iI`.I()   t,Itm,  :     ?,!(t    V           Bl

lI1  /t,!:Il :    Sí'.', lbliOffl    ?®?t)

Iii.   l.1t,(I iiJoi.:     ??7#0//(, }/t>

tdi(;l'   !lC   l`()\l?llí   id:    ü

previsâo próxima leitura.

Quant i dade                 Ta ri f a

REAViSO DE
VENCIMENTO

!ü/  lc)/._;O1<J

Valor    .
",1/'
4),Ol)

J ,t.H
lt,4/
01r,
t}4.)

•  ririai'i,:jagar:      RS.

53,87
Reservado ao Fisco

(1," \pbe`rlío8á.6 i!i?sltié)Jjã{ *" ' 'Ri#!r'ó,~dõ i;'!,jralma sodai

mstóíicodo'éáÀ;.Jrno(.k.Wl;""'         i,"           ,,.d," i,//"ii

rov         OEz         jAN         FEv        r.iAR         jiBR        i...JiI         J"         iui         A6O         sET         oiJT         imV
CD«SIJ.:O             ©              .J              5 5           44           CJ:           1 3           :2           O              9              89           74           5              O6

lnformatões do consumo do mê5 -Tarifa sem Tribütos

Constante                                   Data Leituía Anterior           Data Leitura Atual                      Qtde_ Dias                       Resolução An eel

CanàldtíLeitura                      £éãúri:kàhiiíddf )          2 tjúeítdtáJitbàt j                    Co"mo                  Tarüá)Íffiti"tos

Ãt   i\,t,    i(it,:j                                í.}0!                                          td/'                                  -1b                                €).(u€k,OO

:.=:-9 aw-:_ ,!,€3-st.Tx £áÊ,;G\_,

AtE  a  aTii"ao  d`?=to.:t,"`i)  i`Bo   foi  idci'l_ifiJ_eúí,  u  paKmeíito  dot:)  debitot
=)  a®  1ado.  O  Í:eo  pagíhmto  stc  o  dato  13/12/iBlg  imf,lic=ra  n=  -"=oeri=ao
do  fornecimmo,   dc  ci._ordo  ccm  Rcs.414/1©  ort.172  c.  li.i  8987/95.   art.6

3,   incltisao  SPC/SERAS,A   c  o`itra:  mcdJ.das   de  A:c,broíic-.   Em  ca=o  de  =u=pc

Íisao,   :era  coT.dicioíiedo  a  qiJita<=o  dc  tcidir_  o-_   d=bitos.   Caso  jt]  tcnha  oe

".   fa.Jcr   úc:.Ji,íiJi.-ür   c:t,_.?.,=a..i=.
•.:,ã,:.â @  ,Í,_it-ÉiÃ,li€=`

DEBlltlS•íãj£i€   6m2tOF82(R??

.  l)EBITOS:   1©/2m9  R$62,82    .   Periodos:   Baiid.  Ta'.j_f.:  Ama'.ela   :   38/10  -  31/1©  Vemelha   :  ©1/11

-  28/11    .  Bandcira  Novmbro  2©19:   verac,lha  (pstmar  1)  custo  adiciciml  dc  R$4,169  a  cada  1ü

kl.m

________ __ç=+9=_i_ÊiaJ9 _do_ Ç_qi_s_tgpJEISJ_ ___ ____            _
Ccmpra  dc  EaÉ:rgia   Tran=mi=._ao    Di=tribuicao(CELP4)   Eficargo=  Sctoriais  Parda=     Tribi.toz.   Outro=

13,26                            2,_r)B                              l2,81                                       1,99                     5,82              17.71        O,®

Aç«JOt   IA(A()   l)t)`,   (^llu\llllttJS    Al   l[lt   l)t)   (ll^()                                                                     V:     l      l.l.l6.O    J

SàiCc=nlite:;Êto?:o,-l,9?3#9Ü?.c3J3           Cv#!t:tf,::ái::   tiíâ?19     l)at.l  (1£,  l:'nloiiSoSid90i:iâã2/á4?í'o23;19
8366oooo©©oi   5387©oiogeoi  oo9636oo55©7   ©3©o85498332

III Illl!_

\+

r:<

;.

•:JJ
•;:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETAEHA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Av. Ismael Araujo, 208-altos - Santi'ssimo - Fonc-: (093) 3523*290- CEP 68.OlOú00 - Santarém-PA.

DECLAFIACÃ0

•l:-:; ii

:Tl  _

Declaramos   para   os   fins   que   se   fizerem   necessários   que   de   acordo   com

enter)dimentos mantidos entre o poder público municipal e a subprefeitura de Alter do Chão que o
•_¢_?rreno  localizado  na  Travessa  Antônio  Agostirho  Lobato  £azendo  esquina  ao  norte  com  a  Rua

?.__,",,í;s  e  ao  Sul  com  a  Rua  18  de  Novembro  medindo  100,00  metros  pela Travessa  Antônio

Agostinho  Lobato  e  70,00  metros pelas  Ruas  Kayapós  e  18  de Novembro,  respectivamente.  jcrá

c.,edido a _A_.;sociação dos Catraieiros de Alter do Chão por alienação pelo instituto da Concessão de

Direito  de   Superficie  com. prazo  de  20  anos  cuja  documentação  se  encontra  em  aná1ise  na

Procuradoria Juri'dica do Município.

E por ser a expressão da verdade, fimamos a presente declaração.

Santarém,  13 de março de 2012.

Secretário Municipai de Habitação
Dec. nO 283/09-SEh4AD
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.à_ssocIÀcão Dos oATRAIEIRoS DA Vlm DE ALT-ÊR Do cíiJio
A.€+J.Â-.C.

05.431.346/0001-68

ASSOCIAÇÃO DOS CATRAIEIROS DA VliA DE ALTER DO CHÃO

9430-8/00 - Aii-vidades de associações de defesa de direftos socíais

rü-/A                          ÁFea:  190.00 m2                                  Eüsc® Encêmdi®: MÉDIO

Ti-avessa Antônio Agosünho Lobato, N9 S/NQ
PRÓXT_MO AO GALPÃO DOS BOTOS,
Lat./Long.:  0, 0

AiTÉR DO CHAO

LNen:n_üma cbseFvação.

Ciüade :                SADHAREM

_fifLc.::,ações Gc-rais:

í.  Ca=e _=c ProDric-tário ou Responsável pelo uso, garazitir o períeito funcionamento das medidas de segurança contra
i=ícêríãio s e-mergêncía, bem como manter as caracterisficas e a atividade prevista pal.a a edificação em processo
aT)rc,.,af,=c.
2-. Â edifr_ação poderá ser -ristoriada para rins de fiscalização a qualquer tempo e, caso seja verificada sitiuação de
irrec-uiariàade, serão  adoi.adas medidas previstas na ]egislação,  que incluem advertêncía, multa e cassação deste
cer.:ÍÊcaéc), aJém da interdição da edificação.
S..  C  ,tÜ-T3  DE  CONFOR"ímJADE  DE  PROCESSO  S"PLI_FICADO - ACPS  - possuí  a  mesma  eficác.ia  do _Aiito  de
l,.,-ist€!ria rJF_ra _fins de comBr®vacão de recírilarizacão da edificacão oerante ouiros óraãos.

±__  r3  r~resen.::€  Certiêr_ado  de  Licenciamento  está  sendo  concedido  mediante  a  declaração  do  solicit.ante  de
cL-iprinis-_?í:e das exigêr€ias apresemadas na cartilha de orientação dispoliível em hftp ://sisgat.bombeiros.pa.gov.br/
ca=±±e_o+-==

Êste certi£icado foi gerado eletronicamente para conferência de autenücidade. Caso haja divergêrt_cias entre esta cópia e o documento origínal
apreserT_[ado, dL.ijô-se a uma Seçào de Atividades Técnicas paI-a i-eia.tar o probiema. Não \.aie como originai.



ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAçÃÓ
DOS CATRAIEIROS DA VILA DE ALTER-DO-CHÃO.      =,`

CNPJ:05.431.346/0001-68                                        á l`-
?`^

/.i      ,

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil  e dezenove às vinte horas na Sede  Social  da
Catraia,  localizado  na  Rua:   Por  do  Sol   s/n  nesta  Vila  de  Alter-do-Chão,  reuniram-se  em
Assembleia  Geral,  os  sócios  e  simpatizantes  da  referida  Associação,  para  deliberar  sobre  a
ELEIÇÃO E POSSE da nova diretoria da Associação dos Catraieiros da Vila de Alter-do-Chão.
O presidente da sessão abriu a votação, explanando como deverá ser a eleição, dizendo ainda que
seguirá de acordo como rege as nomas estatutárias e também o Edital de  Convocação do dia
O4/01/2019.  A  eleição  deu-se  início  nomalmente,  tendo  como  a  Chapa  C6A  luta  continua"  a
vencedora.   Ficando   assim,   a   nova  diretoria  constituída:   Presidente:   Francisco   Salomão
Sardinha de Almeida CPF:  920.959.762-15 e RG:  5540557 SSP/PA; Vice-Presidente:  Delci
de Souza Correa CPF: 724.253.772-04; Secretario: Thiago dos Santos Costa  CPF:035.762.862-

41   e   RG:6671032   SSP/PA;   Tesoureiro:   Antônio   Augusto   Sardinha   Vasconcelos      CPF:
007. 1 04.502-30 e RG: 4702824 SSPffA;   Diretor de Patrimônio: Boaventura Garcia Costa  CPF:
205.684.872-49  e RG:  133.355-9  SSPffA   Diretor de Eventos;  Jander de Jesus Cardoso  CPF:
980.639.876-68   ;Diretor  'de- Esportes:  Gedeilson  Ferreira  Silva  CPF:   809.463.802-87  e  RG:
302.28955  ;   Diretoria do  Conselho  Fiscal:   Jardson  Garcia Costa CPF:  823.013.792-72  e RG:

4821074 SSP/PA;  Rivelino Oliveira da Silva CPF:  018.880.592-30.  Sendo que em seguida, fioi

dada  a  palavra  aos  diretores  recém  eleitos  e  todos  usaram  a  palavra  de  agradecimentos  e  a

confiança dos sócios para que os mesmos se empenhem da melhor foma possível para damos
continuidade aos trabalhos Esportivos e da Sede Social da Associação na Vila de Alter-do-Chão.
Sem mais nada a se tratar a reunião fói dada por encerrada às 20:00horas e Eu, Miguel Augusto
Sousa Wanghan que secretariei esta reunião lavrei esta ATA que depois de lida e aprovada será
assinada por todos os presentes.

Sousa Wanghan#nÉÉé- Ç?#-I^-  \^/---L--
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