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EMENTA: Declara entidade de UTILIDADE 
PÚBLICA MUNICIPAL do 
MARACATU LEÃO DE OURO, e
dá outras providências.

O Vereador JONAS GOMES DE ARAÚJO, no uso de suas 
atribuições legais, propõe à apreciação do plenário o seguinte Projeto de 
Lei:

ART. 1° - Fica declarado Entidade de LItilidade Pública 
I Municipal o MARACATU LEÃO DE OURO, inscrito no CNPJ sob n° 

SOB N° 00.860.990/0001-38.

ART. 2° - Esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

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

JUSTIFICATIVA
Tenho a grata honra de apresentar a apreciação do Plenário deste Poder, o 

Projeto de Lei dispondo sobre o reconhecimento da Utilidade Pública do MARACATU LEÃO 
DE OURO, com sede no bairro do Sertãozinho.

E graças, as agremiações maracatuzeira de nosso município que Nazaré da 
Mata é intitulada “Capital Estadual do Maracatu”, daí, por assimetria, cada agremiação tem sua 
contribuição e importância para a intitulação recebida por nosso município, através de Lei 
Estadual.

O Maracatu Leão de Ouro, foi fundado em 1995, são 22 anos manifestando 
a tradição e a cultura do trabalhador rural, suas cores, sua dança e sua expressão ritma, poética 
e, até mesmo, espiritual.

De certo, as agremiações maracatuzeiras de nosso município são, em sua 
essência, entidade de utilidade pública para o povo nazareno, pois é em decorrência de sua 
existência que Nazaré da Mata é reconhecida a Terra do Maracatu.

Na certeza do apoio dos nobres pares.
Sala das Sessões, em 23 de maio de 2017.

JONAS GOMES DE ARAÚJO
- Vereador-

Rua Dantas Barreto, 1338 -  Fone: (81) 3633-1533 -  CEP 55800-000 -  Nazaré da Mata - PE



de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer aivergência, providencie junto à
ísçào cadastral.
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ESTATUTO DO MARACATU DE BAQUE SOLTO LEAO DE OURO.

ESTATUTO SOCIAL

I -  DA DENOMINAÇÃO, SÉDE E FINS,

Art. 1 - O MARACATU LEAO DE OURO é uma sociedade civil de direito privado, sem 
fins lucrativos, de duraçao indeterminada, Fundada em 03de Ivisrco de 1993 de caráter 
cultural e social, composto por número ilimitado de associados, com sede na Rua JOAO 
ALVES CANTALICE-224-SERTAOZINHO,NAZARE DA MATA-PE.

Parágrafo único -  O' MARACATU LEÃO DE OUPvO,reger-se-á pelas disposições deste 
Estatuto e pelas leis vigentes no território nacional.
Art. 2 - 0  MARACATU LEÃO DE OURO tem por objetivo desenvolver diversões de 
caráter cultural e folclórico do folguedo popular de Maracatu de baque solto, bem como: 
Realizar um trabalho de conscientização e preservação deste patrimônio cultural da cidade 
de Nazaré da Mata.
Realizar apresentações do folguedo em Nazaré da Mata e outras localidades, visando à 
divulgação do maracatu rural.
Parágrafo 1̂  -  É vedado o proselitismo de qualquer natureza, assim como qualquer 
discriminação política, filosófica, religiosa, sexual, de gênero ou de qualquer natureza da 
admissão de associados.
Art. 3 -  Os dirigentes e os associados não responderão, nem mesmo subsidiariamente ou 
solidariamente, pelas obrigações contraídas pela Entidade, ressalvados os casos em que os 
dirigentes lesponderão por comprovada culpa no desempenho de suas funções.
Art. 4 -  A receita dâ  Entidade será utilizada, única e exclusivamente, para a consecução 'de 
suas finalidades institucionais, e não será admitida a remuneração de seus dirigentes pelo 
exercício de sua função. '

l í  -  DOS ASSOCIADOS

Art. 5 — A admissão dos associados será feita da seguinte forma:
I - A admissão de associado deverá ser deliberada pela Assembléia Geral. 
a  ^  ^  de!lbem?ões relat>vas à admissão de associado é exigido o voto de aprovação 

j ° 1S terços) ^os Presentes à Assembléia especialmente convocada para esse fim 
po endo- dehberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados ou 
menos de 1/5 nas convocações seguidas.
Art 6 -  0  Associado que infringir as disposições deste Estatuto estará sujeito às seguintes 
sanções: °

a) Advertencia por escrito, em caráter reservado ou público, dependendo da gravidade 
dos seus atos e na inocorrência de justa causa.

b) Suspensão para os reincidentes em infração punida com advertência-
c) Exclusão para os reincidentes em infração com suspensão, só sendo admissível

avendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que asseguB^direito^de 
defesa e de recurso, nos termos desse Estatuto (\

\\
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c) Exclusão para os reincidentes em infração com suspensão, só sendo admissível 

havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de 
defesa e de recurso, nos termos desse Estatuto.

d) A áusência em três reuniões consecutivas, sem justificativá, implicará no 
desligamento do associado.

Parágrafo Único -  A Assembléia Geral decidirá; quanto à sanção aplicada ao associado 
infrator, que deverá ser comunicado por escrito desta decisão rio prazo de 5 (cinco) dias 

' úteis da data da realização da referida Assembléia. ’
Alt. 7 - As contribuições dos Associados serãó fixadas pela Dirfetoria depois de reguladas 
pela Assembléia Geral,
Art. 8 - Ao associado será assegurado direito de. voto e de concorrer às eleições, podendo 
ser votados para cargos eletivos, desde que atendam ao disposto neste Estatuto.

m  -  DOS ÓRGÃOS E DE SEU FUNCIONAM ENTO
Art. 9- São órgãos do MARACATU LEAO DE OURO:

a) Assembléia Geral
.b) Diretoria •
c) Conseljho Fiscal

Art. 10 -  A Assembléia Geral, órgão máximo de deliberação do 'Maracatu LEAÕ DE 
OURO, sera composto por, associados, e ocorrerá ordinariamente a  cada três anos no dia 22 
de Fevereiro, com a finalidade de eleger a diretoria e ò Conselho Fiscal.
Art n  -Ç orppete à Assembléia Geral:' , • '
! - Apreciar e votar relatório, balanço e contas da diretoria e parecer do Conselho
Fiscal. _ . ; _
ii , - Aprovação.do orçarijento do novo exercício.
■Ilii Esíal?:elec,er o yalor da contribuição mensal dos associados e associadas.
I V - Estabelecer çota.s para fins determinados.
V, - Decidir sobre doações, empréstimos* contratos e convênios.
Ví - Incorporar novos fundos ou modificar os jà  existentes..
VII - Reexaminar a gestão administrativa e gerencial da Associação.
V1J! - Resolver sobre, as reclamações dos associados e associadas contra a Diretoria e 
Conselho Fiscal,, eçtas devidamente inscritas na ordem do dia.
IX ,, - Aprovar o regimento interno da Associação.
X - Dejiberar sobre,a admissão de novos associados ou associadas.
XI - Deliberar iSpbre.a dissolução voluntária da Associação e neste caso nomear o 
iiqujdantep,votar as respectivas contas.

í 11 ? ° ™ Vf r * fusã0i 0U *ncorPoraÇão da Associação à outra devidamente constituída 
de iguai finai idade ou de grau superior.
XIII - Deliberar sobre aquisição ou alienação .de bens móveis, imóveis e semoventes nara 
a Associação. F
Paragrafo .Únicq -  Para as. deliberações a que se referem os incisos I e III é exigido o voto 
de aprovaçao de 2/3 do? presentes à Assembléia Geral especialmente convocada para esse 
fim. Nao podendo ela. deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta i s  
associados, ,o.u corp meriosde 1/5 nas convocações seguintes.
XIV - Conppete privativ^me^té à assembléia geral: 

i i a) Destituir os .administradores.
. hl À-Jfpran n "Pcfotiit/^
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Art. 12-A diretoria do Maracatu LEÃO DE OURO órgão executivo e administrativo, será 
composto por um Presidente. Um Vice-Presidente, Um Secretário, e um tesoureiro eleitos 
em assembléia Gerai para um mandato de três anos, sendo permitido a reeleição.
Parágrafo Primeiro -  A diretoria do Maracatu LEÃO DE OURO poderá ser destituída, e 
para a finalização do mandato, no todo ou em parte, mediante decisão da Assembléia Geral. 
Parágrafo Segundo Apenas fará parte da diretoria brasileiros natos ou naturalizados e 
maiores de 18 anos ou emancipados, tais dirigentes não poderão estar no exercício de 
mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou função da qual decorra foro 
especial.
Art 13 -  São atribuições:
I - Da diretoria
a) administrar e superintender os trabalhos e o patrimônio da entidade.
b) convocar as reuniões e assembléia geral.
c) Representar a associação em atos públicos e internos.
d) Apresentar reiatório anual à assembleia geral, acerca do Balanço patrimonial e 
atividades, bem como prestar contas ao final de cada exercício financeiro/
II - De cada dirigente.

a) Ao Presidente compete: representar a entidade, passiva e ativa, judicial > 
extrajudicialmente, coordenar e presidir as reuniões de diretoria, assinar contratos, 
ajustes, convênios de interesse da associação, movimentar conta bancaria conjunta 
da entidade com os demais responsáveis, votar e deter o voto de desempate nas 
deliberações da diretoria e em Assembléia Geral; praticar todos os atos necessários 
à administração da entidade, organizar seus serviços.

b) Ao Tesoureiro -  -compete gerir as atividades financeiras da entidade, dirigir e 
supervisionar todos os serviços de escritório da associação, assinar conta conjunta 
com o presidente, gerir e captar recursos advindos das contribuições dos 
associados, demais receitas e captação de recursos advindos de patrocínio sob forma 
de apoio cultural, manter a escrituração, manter a escrituração do movimento 
econômico e financeiro da entidade.

c) Ao Secretário compete, secretariar as reuniões da diretoria, lavrar as atas. Ter sob 
sua guarda, livros atas.e pareceres da entidade.

A -0  Conselho Fiscal eleito em assembléia geral para mandato igual à diretoria. Será 
composto por três membros efetivos e três membros suplentes têm o objetivo de 
acompanhar e examinar todos os atos da diretoria e emitir pareceres sobre movimento 
economico financeiro e administrativo anualmente.

IV -  DAS ELEIÇÕES 
Art. 15-As chapas para a. diretoria estarão aptas, se entregues até três dias antes da 
Assembleia Gerai, por requerimento as Comissões Eleitorais, acompanhadas de nominativa 
completa e pelo devido consentimento de seus membros.
Paragrafo primeiro -  É vedada a participação de associado em mais de uma chapa bem 
como voto por procuração. 3
Paragrafo segundo - Será considerada eleita a que obtiver maior número de votos podendo 
a critério da Assembléia Geral, em caso de chapa única, ser eleita por aciamacão. ’

V -  DA RECEITA E DO PATRIM ONIO 
Art 16- O patrimôuio e receita do Maracatu LEÃO DE OURO será composto pelas 
con ribuiçoes sociais definidas pela diretoria e assembléia geral, pelas doações, auxílios 
subvenções, valores recebidos pela apresentação do folguedo, pelos bensmoveis e Leveis,’



a p Í o c u t o L  jUr°S bem C° m° a3uelas Acorrentes de patrocínio sob'forma de

Paragrafo único -  Em caso de extinção da sociedade, os bens serão entregues a outra 
associaçao , a cargo dos sócios. &

. VII -  DISPOSIÇÕES FINAIS
Aaos o d°2P007eT p f aT  fd  aPr°Vad° M  Assembléia GeraI Extraordinária de 20 de t>osto de 2007, de acordo com o novo Código Civil Brasileiro, Lei 10 406 de 10 de 1
Janeiro de 2002 e Lei 11.127 de 28 de Junho de 2005. Entra em vigor na data de sua 
inscrição no Registro de Pessoas jurídicas.

Nazaré da Mata, 21 de OUTUBRO de 2010
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LEI MUNICIPAL N° 368/2017

EMENTA; Declara entidade de UTILIDADE PÚBLICA 
MUNICIPAL do MARACATU DE BAQUE 
SOLTO CAMBINDA DE OURO, e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA-PE - APROVA: 

ART, \ u - Declara Entidade de Utilidade Pública Municipal o 
MARACATU DE BAQUE SOLTO CAMBINDA DE OURO . com sede 
neste município de Nazaré da Mata. Inscrito no CNPJ sob n° 14.652.245/0001- 
08. 

ART. 2° - Esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

ART, 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nazaré da 
Mata/PE, em 20 de Setembro de 2017.

ARAÚJO
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