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LIGA DA DEFESA NACIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LDN/RS

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO

Artigo 1-A LIGA DA DEFESA NACIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DOSUL, LDNIRS,

comsede e foro em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, RS, na Rua dos Andradas,
n° 630/2A, Centro Histórico, CÉP 90020-002, é uma associação civico-cultural esportiva e edu
cativa, sem fins econômicos, de duração indeterminada, que estimula o patriotismo e o ChVIsmo
dos brasileiros e o respeito e o culto aos simbolos nacionais.

$1°-A LIGA DA DEFESA NACIONAL DO RIO GRANDE DO SUL segue os preceitos da
entidade nacional, a LIGA DA DEFESA NACIONAL, fundada no Rio de Janeiro, em/ de

setembro de 1916, pelo poeta Olavo Bilac.

$2-A LIGA DA DEFESA NACIONAL do Estado do Rio Grande do Suladota.,como sim
bolos representativos,

o

O ESPIRITO
ROS DO CIVISMO".

ÇÃO É

ESCUDO DA LDN, a sigla LDN/RS, o lema "A ALMA DE UMA
PATRIÓTICO Do SEU POVOeo HINO DA LDN/RS "CAVALEI-

$3-A LDN/RS não adota qualquer posicionamento politico-partidário, religioso ou filosófico.

Artigo

2° A LDN/RS tem
-

como

finalidade

precipua robustecer,

na

opinião pública nacional,

um

elevado sentimento de Patriotismo.
S1- Para o atendimento da sua finalidade, a LND/RS tem como objetivos:

a. Defender a ideia da integridade territorial e da integração e soberania nacionais.
b. Promover a formação moral da pessoa humana em todas as suas dimensQes.
c. Prestigiar e salvaguardar a cultura e exaltar os valores nacionais.

d. Estimular a participação da juventude estudantil e operária em campanhas, concursos e outros eventos de caráter civico, em especial sobre vultos históricos.

e. Difundira educação cívica, o amor à justiça e o culto ao patriotismo, para toda a
comunidade.

f.Estimular o estudo e o amor à História do Brasil e às tradições nacionais.
g.

Divulgar suas

atividades através dos meios de

comunicação.

h. Integrar-se a entidades educacionais, culturais e afins, apoiando-as e nelas se

apoiando, para

a

consecução dos

seus

objetivos.

i. Atuar junto à classe empresarial e instituições culturais no sentido de obter apoio
e livros de educação cívica, destinados à infância e
para a publicação de breviários
à adolescência, para distribuição gratuita, bem como recursos para a realização de

atividades civico-patrióticas.

j

Realizar anualmente

a

CORRIDA DO FOGO

SIMBÓLICO DA PÁTRIA.

k. Estimular a campanha "UMA BANDEIRA DO BRASIL PARA CADA ESCOLA".

I. Colaborar com o Governo da União, das Unidades da Federação e dos Municipios
mediante convênio ou acordo, na prestação de serviços inerentes a estes objetivos.
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2-No desenvolvimento de suas atividades, observar-se-ão os principios da legalidade,

mpessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia e não fará qual
discnminação de raça, cor, gênero ou religião.
S3-A Associação se dedica às suas atividades por meio de execução direta de projetos
quer

programas Ou planos de ações, por meio da doação de recursos fisicos, humanos e financeros ou prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins

ucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins, consentáneos com sua

finalidade

e seus

objetivos.
CAPITULO
DO QUADRO SOCIAL

Artigo 3-0 Quadro Social da LDN/RS é constituido de Associados Efetivos, Mantenedores e

Beneméritos
a O Quadro Social é vinculado à Diretoria Regional ou a um Núcleo Municipal.

b. Associados Efetivos são pessoas fisicas que, aceitas pela Diretoria, mantenham-se
como contribuintes, através do pagamento de mensalidade ou anuidade, fixada pela Dire-

toria

C. Associados Mantenedores são pessoas fisicas ou juridicas que, aceitas pela Diretoria,
ficam compromissados com a manutenção da entidade, procedendo ao pagamento da
mensalidade ou anuidade, em valor previamente estipulado.
d. Associados Beneméritos são pessoas fisicas ou juridicas que, em face de relevantes

serviços prestados à PATRIA ou à LIGA DA DEFESA NACIONAL, sejam indicadas pela
Diretoria Nacional ou Estadual e tenham seus nomes aprovados pelo Conselho Consultivo.

e. Os nomes dos Associados Beneméritos devem ser informados à Diretoria Nacional, para
cadastramento.
f. Os Associados Beneméritos têm presença assegurada nas Sessões de todas as Direto
rias da LDN/RS, tendo direitoa voto apenas naquela Diretoria a que estivervinculado.
Artigo 4° - São direitos dos associados:

a. Usufruir os beneficios que a Diretoria Estadual proporcionar.
b. Exercer qualquer tipo de função que, legitimamente, Ihe tenha sido conferida.

c. Solicitar afastamento, temporário ou definitivo
d. Identificar-se como associado, ostentando a insignia da LDN e a Carteira de Sócio.
e. Apresentar sugestões de interesse da LDN/RS à sua Diretoria.

f. Postular perante a Diretoria na defesa dos seus direitos

g. Participar das reuniões administrativas, sem direito a voto.
h. Participar dos eventos promovidos pela LDN/RS.

i. Receber Boletim Informativo da Diretoria.

i. Interpor recurso, na forma e prazos que forem estabelecidos

Artigo 5 São deveres dos associados:
a.Ter conhecimento, cumprir e fazer cumprir o Estatuto e os Regulamentos da LDN/RS
b. Acatar as decisöes formais da Direção da LDN/RS.
C. Realizar o pagamento da contribuição mensal ou anual, se sócio contribuinte, e a acor-

dada, se sócio mantenedor.
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d Zelar pelo patrimônio moral e material da LDN/RS
e. Portar a insignia da LDN, quando em atividade de representação.
Artigo 6
a

- São infrações dos associados:
Praticar atos, individuais ou coletivos, que possam deslustrar a LDN/RS ou que contra-

niem a sua finalidade e os seus objetivos

D. Adota,

individual

ou

coletivamente, qualquer decisão

ou

atitude

em nome

da LDN/RS

sem prévia autorização da sua Diretoria.

representante da LDN/RS,
devidamente credenciado.

C.

Investir-se de

em

evento de

qualquer

natureza sem estar

d. Descumprir qualquer artigo deste estatuto.

Artigo 7- São penalidades a serem aplicadas, pela Diretoria, aos associados
a. Advertência.
b. Suspensão.

c. Desligamento do quadro social.
do Regimento Interno estabelecerá as normas disciplinares da
LDN/RS, prevendo os tipos de infrações puníveis com as penas aludidas no caput, bem

S

Unico-

Capítulo próprio

como o rito para a aplicação das mesmas.

Artigo 8° - Do direito de defesa
a. Será assegurado, sempre, o direito de defesa.

b. Da decisão da Diretoria que punir o associado, caberá recurso ao Conselho Consultivo.
c. Da punição aplicada a membros da Diretoria, do Conselho Consultivo ou do Conselho
Fiscal, caberá recurso à Assembleia Geral.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Artigo 9° - Para cumprir os seus objetivos, a LIGA DA DEFESA NACIONAL DO ESTADO DO

RIO GRANDE DO SUL (LDN/RS) adota uma estrutura organizacional sistêmica, com uma Diretoria Regional, sediada em Porto Alegre, e com Núcleos Municipais, LDN/RS/NM, e/ou Representantes Municipais, LDN/RS/RM, em cada Município.

1-A Diretoria Regional é o órgão dirigente no EstadodoRio Grande do Sul, cabendoIhe baixar normas que disciplinem e coordenem as atividades dos Núcleos Municipais e
dos Representantes Municipais.
2

Cabe à Diretoria Regional o planejamento e desenvolvimento das atividades da

LDN/RS em âmbito estaduale em Porto Alegre.

3-Cabe aos Nücleos Municipaise aos Representantes Municipais a execução, em seu
território de abrangência, das determinações deste Estatuto, dos regulamentos e demais
decisões e deliberações da Diretoria Regional.

Artigo

10- São

poderes harmónicos e independentes da

LDN/RS:

a. A Assembleia Geral (AG).
b. A Diretoria Executiva (DE).
c. O Conselho Consultivo (CC).
d O Conselho Fiscal

(CF)
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SUnico No seu conjunto, estes poderes são denominados de Diretoria Regional.

Artigo 11 A Diretoria Regional é administrada pela Presidência e Diretoria Executiva, contando
com o apoio do Conselho Consutivo e do Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes discri-

minados no presente Estatuto.
Artigo 12- A Assembleia Geral (AG) é o poder maior da LDN/RS.

Artigo 13

Regional deverá

O Presidente da Diretoria Executiva
Estado do Rio Grande do Sul.
-

ter residência

e

domicilio

no

CAPITULo IV

DA ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃOI
Artigo 14 - A Diretoria Regional representa a LDN/RS no Estado.
Artigo 15 - A LDN/RS tem personalidade juridica própria, autonomia administrativa, técnica e
financeira, com jurisdiço

em todo o teritório do Rio Grande do Sul, subordinando-se normativa

e doutrinariamente à Diretoria Nacional, em Brasilia/DF.
S Unico - Associação adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficiente,

a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de beneficios e vantagens pessoais
em decorrência da participação nos processos decisórios.

Artigo 16 A Diretoria Regional é diigida por uma Diretoria Executiva composta por
a. Presidente.
b. 1° Vice-Presidente.
C. 20 Vice-Presidente.

Cud

d. Diretor de Planejamento e Coordenação.
e. Diretor de Relações Institucionais.

f. Diretor do Interior.
g. Diretor Cultural.

h. Diretor Social e de Assistência Social.
i. Diretor de Patrimônio e Sede.

j.Diretor de Comunicação e

Divulgação.

k. 1° e 2° Tesoureiros.

I 1

e

20 Secretários.
Presidente de Honra da Diretoria

Artigo 17 O

Regional é

o

Governador do

Estado do Rio

Grande do Sul.

Único- A Diretoria
na

forma definida

pelo

Executiva

Regional

emitirá

Diploma

a ser

entregue

ao

Governador

Cerimonial do Governo do Estado.

de sua
A associação não remunera, sob qualquer forma, o exercício dos cargos
seus
de
atividades
bem
como
as
sócios,
Diretoria, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal,

Artigo 18

-

Cujas atuações são inteiramente gratuitas.
à
E possível instituir remuneração àqueles que prestam serviços especificos
na região da área de atuação
Associação, respeitados os valores praticados pelo mercado,
da Associação.

S Unico

-
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SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 19 - A Assembleia Geral é o poder maior de decisão da LDN/RS e se constitui da reunião

dos associados efetivos, mantenedores

beneméritos.

e

Artigo 20 - A Assembleia Geral é convocada, ordinariamente, pelo Presidente da Diretoria Exe-

cutiva Regional da LDN/RS, com o objetivo de, anualmente, na segunda quinzena do mës de

arco. apreciar as contas do exercicio anterior, e, na segunda quinzena do mês de novembro,
nos anoscorrespondentes ao término de mandatos, para eleger e dar posse, à Presidência da

Oretoria Executiva (Presidente, 1° Vice-Presidente e 2° Vice-Presidente), ao Conselho Consultivo e ao Conselho Fiscal.

S10-A

posse dos eleitos dar-se-á

na mesma

sessão da eleição.

S20A convocação da Assembleia Geral é feita por edital publicado no site oficial da
LDN/RS, em grupos oficiais das redes sociais e afixado em lugar visível na sede da Enti
dade.

3-A convocação da Assembleia Geral seráfeita com pelo menos 15 (quinze) dias antes
da data de sua realização.
Artigo 21A Assembleia Geral reúne-se, extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente da Diretoria Executiva Regional ou pelo Presidente do Conselho Consultivo através do
Presidente da Diretoria Executiva - explicitando-se o motivo da convocação.

Artigo 22- A Assembleia Geral pode ser convocada, em casos especiais, por 1/5 um quinto)
dos Associados quites com suas obrigações - através do Presidente da Diretoria Executiva ou,

por omissão deste, do Presidente do Conselho Consultivo sendo claramente explicitado o motivo da convocação.
Artigo 23- A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, é presidida pelo Presidente da Diretoria Executiva Regional.

S Unico A Assembleia Geral reúne-se, em primeira chamada, com, no mínimo, metade
mais um do número de associados e, em segunda chamada, com qualquer número.

Artigo 24- As divergências entre a Diretoria Executiva eoConselho Fiscal serão julgadas pela
Assembleia Geral, convocada, extraordinariamente, pelo Presidente da Diretoria Executiva.

Artigo 25 É competência exclusiva da Assembleia Geral:
a. Eleger e destituir o Presidente, o Primeiro Vice-Presidente e o Segundo Vice-Presidente
os membros do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, na forma deste Estatuto.
b. Aprovar alterações neste Estatuto.
c. Excluir sócios do quadro de associados da Entidade.

SEÇÃO II
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Artigo 26 - A Diretoria Executiva da Direção Regional da LDN/RS é composta pelos seguintes

cargos
a. Presidente.

b. 1° Vice-Presidente.
C. 20 Vice-Presidente.

d. Diretor de Planejamento e Coordenação.
e. Diretor de Relações Institucionais.

f. Diretor do Interior
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g Dretor Cultural

hDiretor Social e de Assistència Social
Diretor de Comunicação e Divulgação
Diretor de Patrimónioe
k1° e

Sede

2 Tesoureiros

1 e 2

Secretános

$1-O Presidente, o 1° Vice-Presidente e o 2° Vice-Presidente são eleitos para um periodo
de 2 (dois) anos, com mandato renovável por mais 1 (um) periodo

igual

$2-O Presidente e os Vice-Presidentes da Diretoia Executiva também o são da Liga da
Defesa Nacional do Estado do Rio Grande do Sul, LDN/RS, identificada como Diretoria
Regional do Rio Grande do Sul

3 - Os cargos listados nas alineas 'd." a "1" do caput deste Artigo são de livre escolha e

nomeação do Presidente da Diretoria Executiva

$4-Os cargos de 1° Secretário e de 1 Tesoureiro deverão ser definidos na Assembleia
Geral Eletiva, pelo Presidente eleito, cujos nomes deverão constar da ata oficial da Assembleia

Artigo 27-A Diretoria Executiva reune-se, ordinariamente, uma vez porsemana e, extraordina-

convocação do Presidente ou do seu substitutolegal
Artigo 28 As decisões da Diretoia Executiva são tomadas pelo voto da maioria imples dos
riamente, por

Vice-Presidentes, Diretores, Secretários e Tesoureiros presentes à reunião, cabendo ao seu Presidente o voto de desempate.
Único - As decisões da Diretoria Executiva são tomadas com qualquer quórum presente

à reunião
Artigo

29-

Compete

à Diretoria Executiva:

a Assessorar o Presidente na administração da LDN/RS.

b Constituir comissão para propor alterações neste Estatuto e no Regulamento Geral.

c. Propugnar para que seja implantado um Nucleo Municipal, ou nomeado um Representante em cada Municipio do Estado.

d Coordenar e orientar as atividades desenvolvidas pelos Núcleos Municipais ou Representantes Municipais através de diretrizes.
e Criar e extinguir Diretorias.

f. Criar e extinguir comissões especiais.
g Conceder

Diploma

h Conceder o

e

Medalha do Centenário.

Diploma do Mérito Civico.

Conceder Diploma de Honra ao Mérito.
Fazer indicações de candidatos à Liga da Defesa Nacional para inclusão ou promoção
na Ordem do Mérito Civico.

K. Insttuir," ad referendum do Conselho Consutivo, prêmios por reconhecimento de mérto

IAplicar sanções aos associados por descumprimento deste Estatuto e do Regulamento

Geral da LDN/RS, com grau de recurso ao Conselho Consultivo e à Assembleia Geral, em
última instância
m. Admitir associados.
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n. Julgar, em grau de recurso, as sanções aos associados aplicadas pelos Núcleos Muni-

cipais (LDN/RS/NM).
o. Apreciar 0s assuntos que lhe forem encaminhados pelos Presidentes dos Nücleos Mu

nicipais (LDN/RS/NM) e Representantes Municipais (LDN/RS/RM).
p. Contratar e demitir funcionários.

Artigo 30- Compete ao Presidente da LDN/RS
a.

b.

Cumprir e fazer cumprir o Estatuto da LDN/RS
Dirigir, coordenar e orientar as atividades da LDN/RS

c. Representar a LDN/RS, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em qualquer
ato público ou particular podendo constituir procuradorese mandatários e designar representantes, sempre para fins especificos e com limitação de periodo nunca superior a um
ano.

d. Presidir as reuniões que a LDN/RS levar a efeito, ou indicar quem as presida, respeitadas as imposições estatutárias e regulamentares dos demais membros da Diretoria Exe-

cutiva.
e. Presidir, nos termos do § 1, Artigo 5, da Resolução N° 01/2002 peça integrante do
Regulamento Geral - o Conselho Gaúcho Pró Pátria e Brasilidade, ensejando condições
o desenvolvimento das suas ações externas, conforme estabelecido no Artigo 8° do

para

citado texto regulamentar.
f. Convocar a Assembleia Geral, por iniciativa própria, ou a pedido do Presidente do Conselho Consultivo, ou ainda de 1/5 (um quinto) do Quadro Social.
g. Convocar extraordinariamente o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal.
h. Submeter ao Conselho Fiscal, trimestralmente, os balancetes elaborados no decorrer do
exercicio e, na 1a quinzena de março do ano seguinte, a prestação de contas anual da
LDN/RS.

i. Apresentar ao Conselho Consultivo, na 13 quinzena do mês de novembro, nos anos previstos para término de mandato, o Relatório e a Prestação de Contas relativos aos dois
anos do mandato que se encerra.

j. Submeter ao exame do Conselho Consultivo, na 1a quinzena do m s

de novembro, o

Plano Anual de Trabalho e o Orçamento Anual do periodo subsequente
k. Remeter ao Conselho Consultivo, na 1

Prestação

de Contas do exercicio do

ano

quinzena do mês de março, o Relatório e a

anterior.

I. Movimentar, com o Tesoureiro ou com seu substituto legal, as contas bancárias da
LDN/RS.

m. Remeter para a Diretoria Nacional, até o dia 31 de março de cada ano, o Relatório

Anual
n. Assinar com o Tesoureiro os documentos de responsabilidade financeira
o. Assinar com o Secretário as atas de reunioes e as correspondências externas

p. Assinarcontratos de parceria com outras instituiçoes publicas ou privadas parao desen-

volvimento de atividades que busquem atingir os objetivos da LDN/RSs
q. Assinar contratos onerosos depois de referendados pelo Conselho Consultivo
r. Criar comissão especial para estudar e emitir parecer para a Assembleia Geral sobre
alterações neste Estatuto.

s. Presidir as reuniðes que envolvam representantes de Nücleos Municipais e Representantes Municipais.

1768433

Zelar pelo património da l DN/RS, responsabilizando-se pela sua guarda, manutenção e

conservação
uManter o Quadro Social informado sobre as atividades desenvolvidas pela LDN/RS5.

Artigo 31-Compete ao 1° Vice-Presidente
Presidente

impedimentos

a

Substituir

b

Coordenar as atividades que envolvam mais de uma Diretoria, de acordo com as orien-

o

em seus

taçdes do Presidente
c Coordenar todas as atividades da LDN/RS consoante as orientações emanadas do Pre-

Sidente
d Coordenar as atividades dos Núcleos Municipais e Representantes Municipais de acordo

com as onentações emanadas do Presidente.

Cwce

e Planejar, organizar e supervisionar a Corrida Do Fogo Simbólico Da Pátria, CFSP.

fExecutar encargos do seu nivel diretamente atribuidos pelo Presidente.
Artigo 32 - Compete ao 2 Vice-Presidente
a Substituir o 1° Vice-Presidente em seus impedimentos.

b Coordenar todas as atividades-meio da LDN/RS, consoante as orientações emanadas
do Presidente
c Presidir a comissão de redação elou alteração do Regulamento Geral, indicando seus
membros

d Planejar, organizar e executar as Festividades da Semana da Pátria, no municipio de
Porto Alegre, e em especial o Desfile da Mocidade, tendo como público alvo os estudantes
do ensino fundamental e médio, das escolas públicas e privadas, para promover o civismo
e o patriotismo

e Estabelecer normas de coordenação e controle no que se refere à execução do Plano

Anual de Trabalho e ao Orçamento Anual

fExecutar encargos do seu nivel diretamente atribuidos pelo Presidente.
Artigo 33- Compete ao Diretor de Planejamentoe Coordenação:
a Coordenar, segundo as diretrizes do Presidente, a elaboração das propostas do Plano
Anual de Trabalho e do Orçamento Anual, coordenando e controlando a sua execução, de

acordo com normas estabelecidas pelo 2° Vice-Presidente
b. Elaborar e coordenar os Projetos que envolvam as atividades de Parceria Público Privada nas áreas afins, interdisciplinarmente com os demais setores envolvidos.

c Executar encargos do seu nivel diretamente atribuídos pelo Presidente ou pelos VicePresidentes da LDN/RS.

Artigo 34 Compete
-

ao

Diretor de

Relações Institucionais:

a. Promover a articulação das atividades da LDN/RS com outras instituições, mantendoo

1 e o 2 Vice-Presidentes informados sobre os contatos realizados.

b.Encaminhar parcerias da LDN/RS com outras instituições, públicas ou privadas, para o
encaminhamento de atividades que busquem atingir as finalidades e objetivos da Entidade.

c. Representar a Presidência da LDN/RS nos fóruns de articulação com outras instituições.
d Executar encargos do seu nivel diretamente atribuídos pelo Presidente ou pelo 1° VicePresidente da LDN/RS.
Artigo 35 - Compete ao Diretor do Interior
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a.

Assessorar o 1° Vice-Presidente na

coordenação dos Núcleos

e

Representantes Muni-

cipais.
b. Promover a articulação entre a Diretoria Executiva da LDN/RS e os Núcleos e Repre-

sentantes Municipais, mantendo informado o 1° Vice-Presidente.
C.

Manter

os

Núcleos

e

Representantes Municipais informados sobre

as

atividades desen-

volvidas pela LDN/RS.

criação de

d. Estimular a
Estado

um

Núcleo elou Representantes Municipal

em

cada municipio do

atendam mais
Coordenar a criação de Núcleos ou a designação de Representantes que
de um municipio, quando estes não possuirem condições de organizar um núcleo proprio.

e.

orientação do 1° Vice-Presidente, organizar e
cução da "Corrida Do Fogo Simbólico Da Pátria"

f. Atendendo

as

diretrizes

g. Executar encargos de
Presidente.

e

seu

nivel diretamente atribuidos

coordenar

pelo Presidente

e

pelo

a exe-

1° Vice-

Artigo 36 - Ao Diretor Social e de Assistência Social compete:

a. Organizar e desenvolver o roteiro dos eventos promovidos pela LDN/RS.
b. Organizar a lista de autoridades que comparecerem aos eventos da LDN/RS, fazendoo

chegar ao locutor do evento em tempo apropriado.
c. Preparar o ambiente para a realização de eventos sociais e culturais na sede da LDN/RS.

d. Providenciar para que todos os associados da LDN/RS, em evento por ela promovido

sejam identificados como tal, através da insignia da LDN.
e. Promover eventos sociais visando a integração do Quadro Social da LDN/RS
f. Manter organizadas e atualizadas as listas de convidados para os eventos sociais pro-

movidos pela LDN/RS
efemérides
g. Manter atualizada lista de

ligadas

aos

integrantes do Quadro Social,

envi-

ando congratulações sempre que oportuno.
h. Promover campanhas de solidariedade ås camadas menos favorecidas da comunidade.
i. Planejar e conduzir a participação da LDN/RS em eventos de assistência social promo-

vidos por entidades, püblicas ou privadas.

j. Divulgar,

através de boletim informativo,

as

atividades da LDN/RS.

k. Manter um Quadro de Informações na sede da LDN/RS divulgando assuntos de interesse publicados na imprensa.

L.Planejar e desenvolver eventos para fomentara integração da LDN/RS junto às entidades
da sociedade organizada, juntamente com as demais Diretorias, visando atingir seus objetivos e finalidades.

m. Planejar e desenvolver eventos sociais para promover a integração dos Associados
n. Desenvolver atividades de relações públicas junto ao publico interno e externo.
Artigo 37 - Ao Diretor Cultural compete:

a. Planejar, organizar e executar campanha de doação da Bandeira Nacional e a do Estado
do Rio Grande do Sul, quer atrav s

dos Nucleos e Representantes Municipais ou direta-

mente, para as escolas do ensino fundamental e médio das Redes Publica e Privada, para
Executiva e
o civismo e o patriotismo, de acordo com as diretrizes da Diretoria

promover

do Presidente.
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D. Planejar, organizar e executar no minimo um evento anual em âmbito Estadual e no
Municipio de Porto Alegre, tendo como público alvo os estudantes dos ensinos fundamental
e medio, das Escolas Públicas e Privadas, para promovero civismo e o patriotismo, de
acordo com as diretrizes da Diretoria Executiva e do Presidente, através da 13 Vice-presi-

dência.

C.Planejare realizar conferências, palestras, seminários, painéis e estudos sobre temas
cuilturais que busquem atingir as finalidades e objetivos da LDN/RS, em eventos voltados
tanto para o Quadro Social e seus convidados, quanto para a comunidade em geral e es-

tudantil em particular.

d ncentivar entidades Públicas e Privadas a promoverem o hasteamento das Bandeiras
Nacional e do Rio Grande do Sul em suas sedes.

Artigo

38

a.

-

Ao Diretor de Patrimônio

Manter sob

sua

guarda

e

Sede

controle

compete

patrimônio da LDN/RS.
b. Manter a Biblioteca da LDN/RS sob sua guarda e administração, zelando pelos livros e
e

o

documentos ali existentes.

C. Promover, pelos meios ao seu alcance, o desenvolvimento da Biblioteca da LDN/RS
especialmente em literatura que se relacione com os objetivos e finalidades da entidade.
d. Formar índice indicativo dos livros e autores apresentando relatório das atividades a
cada ano.
e. Manter sob sua
guarda, em coordenação com o 1° Secretário, em pastas apropriadas,
e individualizadas anualmente, os registros das atividades promovidas pela LDN/RS.

f. Registrar em Livro Carga todos os bens
patrimoniais da LDN/RS, móveis
sim como manter sob sua responsabilidade a guarda, controle,
preservação
de tais bens.
g. Manter sob
da LDN/RS.

sua

e

imóveis,

e

manutenção

responsabilidade a guarda, controle, preservação e manutenção da sed ,

Artigo 39- Ao Diretor de Comunicação e Divulgação compete:
a.

Difundir

os

as-

valores

e

principios,

a

estrutura

e

w

ações da LDN/RS.

b. Fomentar

o relacionamento da entidade com os
órgãos de comunicação social e demais
entidades com as quais a LDN/RS mantenha ou possa vir a manter
qualquer espécie de
relacionamento.
C.

Divulgar

os

feitos

e os

fatos da LDN/RS,

especialmente

mação.

os

relacionados à

sua

progra-

Artigo 40 Ao 1° Tesoureiro compete:

a. Dirigir os serviços da tesouraria.
b. Recolher as contribuições dos Associados Efetivos
registrando em livro próprio.
c.

Efetuar

os

Receber

próprio.
f.

Mantenedores, passando

recibo

e

pagamentos autorizados pelo Presidente.

d. Movimentar contas
bancárias juntamente
seu substituto legal.
e.

e

recursos de

qualquer

natureza

com o

e

Presidente

origem,

Apresentar à Diretoria Regional, trimestralmente,

despesa realizada no periodo considerado.
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do exercício anterior, encerrado
se referir.
ano subsequente a que

e as contas

o
g. Apresentar à Diretoria Regional balanço
de março do
semana
em 31 de dezembro, na primeira

LDN/RS anualmente, no mês de março.
h. Prestar conta da posição patrimonial da
os valores monetários pertenceni. Consenvar sob sua responsabilidade e em boa guarda
tes a LDN/RS.

do Conselho
sempre à disposição
j. Manter em dia e em ordem a documentação contábil,
Fiscal, do Presidente e da Diretoria Executiva.
Pessoa Juride Imposto de Renda de
Preparar e apresentar anualmente a Declaração

K.

determinados por lei.
dica e os demais documentos na forma e momentos

S Unico- Ao 2° Tesoureiro compete

substituir o titular

em seus

impedimentos

e auxilia-lo

em suas tarefas, sempre que solicitado.

Artigo 41 - Ao 1° Secretário compete:

a. Preparar e expedir a correspondência da LDN/RS, quer administrativa ou social
b. Assinar

com o

Presidente,

ou com seu

substituto

legal,

as

correspondências administra-

tivas e as sociais.
C.

Manter sob

sua

todos

guarda

os documentos

da LDN/RS, organizando

os

serviços da

Secretaria e o seu arquivo.
de eliminação de associd. Encaminhar à Diretoria Executiva as propostas de admissãoe
ados, para apreciação e julgamento.
e.

Expedir

as

carteiras sociais

e

os

Diplomas

para

os

Associados Efetivos, Mantenedores

e Beneméritos.

f. Preparar a pauta para as reuniões semanais da Diretoria Executiva, de acordo com as

diretrizes do Presidente da LDN/RS.

Executiva, lavrando as atas em livro próprio e as
arquivando, individualizadas anos a ano, fazendo, em conjunto como Diretor de Sede, o

Diretoria
g. Secretariar as reuniões da

arquivamento adequado.
h. Manter sob sua responsabilidade um livro de registro de presenças nas reuniões da
Diretoria Executivae

nos

eventos

promovidos pela LDN/RS.

i. Manter atualizado o registro de dados pessoais dos Associados Efetivos, Mantenedores

e Beneméritos
i. Manter atualizado o livro registro de promoção e concessão da Ordem do Mérito Civico,

propostas pela LDN/RS

e

atendidas

pelo órgão nacional

k. Manter atualizado o livro registro de concessão de Diplomas do Mérito Civico e Valor

Civico e de Medalhas do Mérito Cívico e Centenário
I. Executar encargos de seu nivel, diretamente atribuidos pelo Presidente da Diretoria Executiva ou pelos Vice-Presidentes.

S Único Ao 2° Secretário compete substituir o 1° Secretário em seus impedimentose
auxiliá-lo em suas tarefas, sempre que por ele solicitado

SEÇÃO IVN
DO CONSELHO CONSULTIVO
Artigo 42 O Conselho Consultivo é o mais alto órgão de assessoramento ao Presidente da
Diretoria Executiva, em todos os níveis de atividade, não Ihe cabendo, no entanto, poder decisório.

S1-O Conselho Consultivo é composto de, 09 (nove) Membros Titulares e de 09 (nove)
Membros Suplentes.
1768433
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S 20- Integram o Conselho Consultivo, como Titulares e com assento permanente, os Ex

Presidentes da LDN/RS, quando residentes no Estado do Rio Grande do Sul.

S 30-O quantitativo de Membros necessários para completar o Conselho é eleito dentre
os Associados, para um mandato de 2 (dois) anos, renovável por mais 1 (um) periodo.
$ 4-O Conselho eleito, por ocasião da sua primeira reuniäo, elegerá o seu Presidente e
o seu Vice-Presidente.

S5-O Secretário do Conselho Consultivo será nomeado por seu Presidente.

Artigo 43- O Conselho Consultivo somente poderá deliberar, em primeira convocação, com
mais da metade dos seus Membros Titulares e, em segunda convocação, trinta minutos apos o

inicio da sessão, com qualquer número.
$ 1-Os Conselheiros Suplentes presentes à reunião serão convocados pelo Presidente

para completar o quórum necessário.

$2-Os Conselheiros Suplentes, na condição de titularidade, por ausência do titular, serão
substituidos por esses täão logo se façam presentes, na ordem inversa de sua inclusao no

quórum.
S3-As vagas de Conselheiros Titulares, porventura existentes, serão preenchidas por
Conselheiros Suplentes convocados pelo Presidente do Conselho.

$ 4 - Se, depois de convocados todos os Conselheiros Suplentes, o núumero de Conse-

Iheiros for iferior a 9 (nove), o Presidente do Conselho solicitará ao Presidente da Diretoria
Executiva a convocação de Assembleia Geral Eletiva para a eleição de novos Conselheros, que completarão o mandato dos substituidos.
Artigo 44 - As deliberações do Conselho Consutivo serão tomadas pelo voto da maioria simples
ao Presi
dos Conselheiros Titulares presentes, ou Suplentes na função de Titulares, caben
dente o voto de desempate, sendo registradas em livro próprio com cópia da ata encaminhada à
Diretoria Executiva para conhecimento e providências.

Artigo 45- No caso de vacância do Presidente do Conselho por afastamento definitivo, o VicePresidente assumirá a Presidência.

Artigo 46 O Conselho Consultivo reúne-se, anualmente, em três sessões ordinárias

a. na 2 quinzena do mês de novembro
- para analisar as propostas do Plano Anual de Trabalho e do Orçamento Anual referentes ao exercício seguinte;

- para, nos anos previstos para o término de mandato do Presidente da Diretoria
Executiva, analisar o Relatório conclusivo do periodo e a respectiva Prestação de
Contas.

b. na 2a quinzena do mês de março, para analisar o Relatório e a Prestação de Contas do
ano anterior

C. na 2 quinzena do mês de junho, para tomar conhecimento da programação detalhada
da "Corrida do Fogo Simbólico da Pátria' do ano em curso e das medidas adotadas para o
seu pleno éxito.

Artigo 47 - O Conselho Consultivo poderá ser convocado extraordinariamente pelo seu Presi-

dente ou pelo Presidente da Diretoria Executiva, explicitados os motivos da convocação.
S Único

gundo

Nas sessões extraordinárias, as deliberações do Conselho são tomadas seregras adotadas nas sessões ordinárias.

as mesmas

Artigo 48 - Ao Conselho Consultivo compete:
a. Referendar a criação de novos Núcleos e a designação de Representantes Municipais
pela Diretoria Executiva.
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b. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Interno da LDN/RS

C. Zelar para que a Diretoria Executiva cumpra as finalidades e objetivos da LDN/RS.
d. Em primeira instância, analisar o Plano Anual de Trabalho e o Orçamento Anual do

exercicio seguinte e o Relatório Anual do exercicio findo, recomendando as correções que
julgar necessárias.

e. Em primeira instância, apreciar as contas do exercicio anterior, encaminhadas pelo Con
selho Fiscal, emitindo julgamento prévio a ser encaminhado para deliberação final da As-

sembleia Geral.
f. Apreciar e propor soluções aos assuntos que Ihe forem submetidos pelo Presidente da
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Membros do próprio Conselho Consuftivo.

g.Encaminhar ao Presidente da Diretoria Executiva, para providênciasjunto à Assembleia
Geral, os assuntos controversos cuja solução não tenha sido dada pela Diretoria Executiva.

h. Julgar em grau de recurso, penalidades e sanções aplicadas pela Diretoria Executiva.

i. Julgar e aplicar sanções aos membros da Diretoria Executiva, aos membros do proprio
Conselho Consultivo, aos membros do Conselho Fiscal e aos membros da administraçao
de Núcleos e Representantes Municipais.

j. Registrar as reuniðes em livro próprio.
I.ConvocarAssembleia Geral Extraordinária através do seu Presidente, de acordo com os

Artigos 21 e 22 deste Estatuto.

SEÇÃO V
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 49O Conselho Fiscal é composto de 03 (três) membros titulares e de 03 (trés) membros

suplentes.

Artigo 50 O Presidente e os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral
para um mandato de 2 (dois) anos, renovável por mais 1 (um) periodo, dentre os Associados
S 1 - Os membros do Conselho Fiscal, eleitos pela Assembleia Geral, são empossados

juntamente com

os

membros do Conselho Consultivo.

S 2°-O Conselho Fiscal elege o seu Presidente, dentre seus membros, para um mandato
de 2 (dois) anos, prorrogável por 1 (um) periodo.

$ 3° O

Presidente do Conselho Fiscal tem como substituto, em seus impedimentos, o

Conselheiro mais idoso entre os titulares.

Artigo 51-O Conselho Fiscal somente poderá deliberarcom o quórum minimo de 3 (três) membros no exercício da titularidade.

s Único-Os conselheiros suplentes presentes à reunião preencher o

a vaga dos titulares

ausentes, concorrendo para o estabelecimento do quórum minimo, sendo substituidos pelos titulares tão logo se façam presentes, na ordem inversa da sua inclusão

Artigo 52- As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas pelo voto da maioria simples de
seus membros titulares presentes, ou suplentes na função de titulares, cabendo ao Presidente o
voto de desempate.

Artigo 53-As deliberações do Conselho são registradas em livro próprioe encaminhada cópia
à Diretoria Executiva e ao Conselho Consultivo para conhecimento e providênciaas.
Artigo 54 - O Conselho Fiscal reúne-se, anualmente, em quatro sessões ordinárias:
Na 13 quinzena de março - para analisar, julgar e emitir parecer sobre o Balanço Anual, as

Contas e os Balancetes referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercicio anterior, como movimento encerrado no dia 31 de dezembro.
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sobre
analisar, julgar e emitir parecer
Na 2 quinzena de abril, para
corrente.
exercicio
fevereiro e março do
tes aos m e s e s de janeiro,

emitir parecer sobre

referenos Balancetes

os Balancetes

analisar, julgar
Na 2 quinzena de julho, para
e
maio
junho do exercicio corrente
tes aos m e s e s de abril,
sobre
e emitir parecer
para analisar, julgar
outubro,
de
quinzena
Na segunda
do exercício corrente
e

referentes aos

S Unico-

meses

de

julho, agosto

eleições para

que
dia 30 de outubro para

Nos

os Balancetes

e setembro

ocorrerem

anos em

referen

julgar e

a

Conselho
Diretoria Executiva, o

opinião sobre

emitir

Fiscal terá prazo até o
Prestação de Contas.
Final de Gestão e a correspondente
convocado

extraordinariamente

pelo

o

seu

Balanço de
Presidente,

poderá ser
Consultivo, explicitados
Artigo 55 O Conselho Fiscal
Presidente do Conselho
Executiva
ou
pelo
Diretoria
Presidente da
pelo
os motivos da convocação.

Artigo

56-Ao Conselho Fiscal compete:

a.

Estatuto
Cumprir e fazer cumprir este

e o

LDN/RS.
Regulamento Geral da

Balancetes
Consultivo parecer sobre
b. Emitir e encaminhar ao Conselho
Anual.
da LDN/RS e sobre o Balanço
as contas do exercício anterior
C.

Deliberar sobre

d. Opinar sobre

as

as

Mensais, sobre

contas do exercicio anterior.

demonstrações contábeis

e a

formulada para
proposta orçamentária

o

exercicio seguinte.
e.

Deliberar sobre

f. Fiscalizar

impostos,
g. Zelar

a

os balancetes

Executiva.
apresentados pela Diretoria

bem
realização das obrigações fiscais oficiais,

como

todo

o recolhimento

de

taxas e tributos.

pela escrituração

contábil da

LDN/RS

h. Acompanhar a execução do Orçamento.
iniciativa

i. Examinar, a qualquer tempo e por
com a escrituração financeira e patrimonial.

j. Apreciar os assuntos que
e

própria,

Ihe forem encaminhados

livros

e

documentos relacionados

pelo Presidente da

Diretoria Executiva

do Conselho Consultivo.

I.Submeterà Assembleia Geral

as discordâncias

havidas

coma

Diretoria

Executiva

m. Registrar as reuniões em livro próprio.

SEÇÃO VI
DOS NUCLEOS E

REPRESENTANTES MUNICIPAIS

formar-se um Núcleo ou ter uma RepresentaArtigo 57 Em cada municipio do Estado, poderá
à aprovação da LDN/RS.
submetida
ser
deve
ção Municipal, cuja homologação
-

Estatuto próprio, submetido previamente à
Artigo 58 Os Núcleos Municipais reger-se-ão por tecnica e
financeira, submetendo-se à coadministrativa,
LDN/RS, com autonomia patrimonial,
nos termos deste Estatuto e do seu Regimento Interno.
ordenação e fiscalização da LDN/RS,

Presidente da Diretoria Execuexercer suas atividades em consonância com este Estatuto e sob a supervisão do Diretor do Interior.
serão nomeados

pelo
Artigo 59-Os Representantes Municipais
e do Diretor de Interior, e deverão
Vice-Presidente
1°
do
tiva, por indicação

60-Os Núcleos e Representantes Municipais serão coordenados pelo 1°
Artigo
da LDN/RS, que exercerá sua ação através do Diretor de Interior

Vice-Presidente

61 Para homologação de Estatuto de Núcleo Municipal pela LDN/RS, deverá ser encaminhada previamente a minuta do documento, que deverá se basear nos preceitos desteB

Artigo

-

14
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Estatuto, constando obrigatoriamente a natureza, os objetivos e as finalidades perseguidas pela
LDN/RS.
S1°-O Estatuto e o Regimento Interno do Núcleo poderão ser adaptados às peculiaridades
locais.

S 20

Satisfeitas

as

exigências acima,

o

Núcleo estará apto

a

receber

a

credencial de

re-

conhecimento de efetividade da LDN/RS.
e
iniciativa, a LDN/RS poderá reavaliar a concessão
da credencial de reconhecimento de determinado Núcleo Municipal, ou a nomeação de

S3-A qualquer momento,

por sua

Representante, cabendo-lhe, inclusive, realizar intervenção, através de delegado especialmente credenciado, nas hipóteses de não obediência por parte dos Núcleos ou Representantes Municipais das decisões emanadas pela LDN/RS, irregularidades administrativas,

elou atos que maculem a imagem da LDN.
Diretoria ExecuRepresentantes Municipais serão nomeados pelo Presidente da
94-Os
TIva
e a qualquer momento, e por sua iniciativa, a LDN/RS poderá reavaliar sua nomeação,
nas hipoteses de não obediência às decisões emanadas pela LDN/RS, irregularidades ad-

ministrativas, elou atos que maculem a imagem da LDN.
S5-Os Representantes Municipais deverão ser sócios efetivos da LDN/RS e seu trabalho

será voluntário, não Ihes cabendo nenhuma remuneração.

Artigo 62- A Presidéncia de Honra do Núcleo Municipal deverá ser exercida pelo Prefeito Municipal.
sÚnico Caberá a Diretoria Executiva Regional emitir o Diploma e entregar ao Prefeito
na forma definida pelo Cerimonial do Governo Municipal, podendo ser delegada a entrega
ao Presidente do Núcleo Municipal da LDN/RS.
Artigo 63 -O Núcleo Municipal, instalado em um Municipio, poderárepresentar, também, muni-

cipios vizinhos onde no

haja Núcleo ou Representante da LDN/RS.

Artigo 64 - É vedado aos Núcleos Municipais, seus membros Diretivos e Representantes Muni-

cipais participar, de forma direta ou indireta, de disputas politico-partidárias
Artigo 65 - Caberá ao Conselho Consultivo da LDN/RS a aplicação de qualquer sanção ao Núcleo Municipal ou aos seus membros diretivos, com recurso à Assembleia Geral Extraordinária
da LDN/RS especialmente convocada para tal finalidade.
Artigo 66 - Em caso de dissolução de Nücleo Municipal, por qualquer motivo, seu patrimônio
será destinado a uma instituição congenere, ouvida a Diretoria Regional, para onde deverão ser

encaminhados todos os arquivos existentes no LDN/RS/NM
Artigo 67 - Os membros do Nücleo Municipal e os Representantes Municipais exercerão seus
cargos sem remuneração.
Artigo 68 - Os Núcleos Municipais adotam, como simbolos, a Bandeira do Brasil e o emblema

da LDN, autorizada a criação do estandarte do Núcleo, sendo vedada a criação de outros sim-

bolos oficiais
Artigo 69 - Os integrantes dos Núcleos e Representantes Municipais podem utilizar o distintivo
de lapela da LDN.

CAPITULOV
DAS ELEIçÕES E SUBSTITUIÇÕES
Artigo 70 A eleição dos membros da Diretoria Executiva mencionados no Art. 26, letras a)
Presidente, b) 1° Vice-Presidente e c) 2° Vice-Presidente, dos integrantes do Conselho Consultivo e dos integrantes do Conselho Fiscal deve ser realizada em Assembleia Geral Eletiva na 2a
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quinzena do mès de novembro do ano de encerramento de cada gestäo, devendo o edital de

convocação expedido pelo Presidente da LDN/RS definir os seguintes itens
objetivo da convocação

a

b dia local e horáno para inicio e término do periodo de recepção pela secretaria geral da
LON/RS da nominata das chapas concorrentes para cada conselho, isoladamente
cdia local e periodo para instalação da Assembleia Geral Eletiva, definidoo credenciamento dos eleitores e periodo destinado à
votação;
d

data hora

e

local da cerimônia de posse dos

eleitos

$1-Caberá ao Presidente da LDN/RS conduzir a abertura da Assembleia Geral Eletiva
S2-Estäo aptos a concorrer às eleições somente aqueles Associados admitidos há mais
de doze (12) meses em relação à data da eleição e que estiverem em dia com suas obri-

gações pecuniárias junto a

LDN/RS

S3-Näo haverá voto por procuração.
Artigo 71- A indicação de nomes para concorrer à eleição de membros para os cargos de Conselheirose da Presidência da Diretoria Executiva deve ser feita através de chapa, apresentada
na Secretaria da Diretoria Executiva, em formulário fornecido pela Secretaria, com dados de

identificação e assinatura dos candidatos, com antecedência minima de 15 (quinze) dias da ele

ção
S Unico- A transmissão solene dos cargos de Presidente, do 1° e 2° Vice-Presidentes
eleitos, bem como dos demais integrantes da Diretoria Executiva, se dará no dia 16 (dezesseis) de dezembro do ano da eleição
Artigo 72 - Os candidatos comporão uma chapa, indicada por, no minimo, 3 (três) associados

efetivos
Artigo 73 - Caberá ao Presidente da Assembleia o voto de desempate na eleição do Presidente

dos 1 e 20 Vice-presidentes e integrantes dos Conselhos Consultivo e Fiscal.
Artigo 74 - A substituição, nos casos de vacância ou de afastamento superiores a 30 (trinta)

dias e que não excedam 60 (sessenta) dias, quer do Presidente da LDN/RS Ou dos seus Vice
Presidentes, seguirá o seguinte critério:

a O Presidente será substituido pelo 1° Vice-Presidente.
b O 1° Vice-Presidente será substituido pelo 2° Vice-Presidente.

cO2° Vice-Presidente será substituido pelo Diretorde Planejamento e Coordenação, que
acumulará com suas funções

Artigo 75 Nos casos de vacáncia ou de afastamento acima de 60 (sessenta) dias, da Presidência ou das Vice-Presidências, o cargo é considerado vago, devendo, dentro de quinze dias,
contados do inicio da vacancia ou do afastamento, ser convocada Assembleia Geral Eletiva, para
eleger substituto.

Artigo 76 - No caso de impedimento ou afastamento temporário de Diretor, esse será substituido
por outro Diretor, nomeado pelo Presidente da LDNRS, que acumulará atribuições.

SÚnico-Em caso de afastamento definitivo ou superiora 60 (sessenta) dias, o Presidente
Considera o cargo vago e indica substituto titular.

CAPÍTULoVI
DO PATRIMÖNIO E RENDA

Artigo 77-O patrimönio social é ilimitado e é integrado por bens móveis e imóveis, tangiveis e
intangiveis, constituido de livros, documentos, peças de museu e artesanato, marcas e patentees,
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planos de ação, titulos de renda, dinheiro em espécie, depósitos bancários em conta corrente,

aplicações financeiras e quaisquer outros valores pertencentes a LDN/RS
Artigo 78 - Todos os bens, exceto os de natureza exclusivamente financeira, serão tombados

em livro próprio, o qual será conferido toda a vez que ocorrer alternância de Diretoria Executiva
SUnico
dados.

Admite-se, para este caso, os tombamentos feitos com registro eletrônico dos

Artigo 79 Os bens imóveis somente poderão ser alienados me ante proposta da Diretoria

Executiva, aprovada pelo Conselho Consultivo e referendada pela Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para tal fim, com o voto favorável de 2/3 dos associados efetivos
presentes å reunião, em segunda chamada.

Artigo 80-Arenda social é constituida de:
a.

contribuições dos associados efetivos

b. contribuições dos associados mantenedores;
c. doações eventuais recebidas da Liga da Defesa Nacional;

d. contribuições, doações, auxilios e subvenções concedidas por pessoas de direito publico
Ou privado;
e. participações em convênios;

f. valores resultantes de

promoções diversas

g. receitas financeiras.
Artigo 81 - O registro do movimento financeiro é feito através de escrituração contábil, de onde
deverão ser extraídos balancetes parciais e o balanço anual, os quais serão examinados e de
verão receber parecer do Conselho Fiscal.

$19-A prestação de contas da Instituição observará as seguintes normas
a. os principios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade:
b. a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório
de atividades e das demonstrações contábeis e financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de débitos junto à Receita Federal, à Receita Estadual, à Receita Municipal,
à Justiça do Trabalho, ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de

qualquer cidadão;
c. a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso,
da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em

egulamento;
d. a prestação de contas de todos os recursos e bens recebidos de origem pública será

feita conforme determinam a Carta Constitucionale as leis ordinárias, os decretos e os

regulamentos vigentes.
Artigo 82 As rendas e os recursos da LDN/RS somente poderão ser aplicados no Teritório
Nacional, no cumprimento dos fins por ela visados, não podendo haver distribuiçãão de lucros,
dividendos ou bonificações para associados, assim como pagamento de salário a dirigentes, sob
qualquer forma ou pretexto.

CAPITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERIAS E TRANSITÓRIAS
Artigo 83 -É vedada à LDN/RS, como instituição, e aos associados investidos em cargos eletivos e diretores nomeados, participar, de forma direta ou indireta, de disputas politico-partidárias
e de adotar posição a respeito de temas ideológicos e/ou religiosos.
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Artigo 84 - A LDN/RS adota os simbolos representativos previstos no § 2° do Artigo 1° deste

Estatuto,

com as

seguintes

descriçõöes

a o ESCUDO DA LDN/RS, o mesmo da entidade nacional, ostentado no estandarte e na
logomarca da LDN/RS
b a sigla LDN/RS, como abreviatura da Liga da Defesa Nacional do Estado do Rio Grande

do Sul
co Hino da LDN/RS, "CAVALEIROS DO CIVISMO", com letra e música constantes do
Caderno da Comissão, aprovado e homologado pela ata da Diretoria Executiva nr 05
2021, de 24 de março de 2021;

d. o lema A ALMA DE UMA NAÇÃO É O ESPIRÍTO PATRIÓTICO DE SEU POVO", adquirido da tradição oral dos integrantes da LDN/RS
Artigo 85 - A LDN/RS adota o dia 7 de Setembro como sua data máxima, que marca a fundaçao

da Entidade pelo poeta Olavo Bilac.
Artigo 86 - A LDN/RS fará a entrega de medalhas da Ordem do Mérito Cívico no dia 16 de

Dezembro, em homenagem ao nascimento do seu Patrono Olavo Bilac.

Artigo 87- A extinção da Liga da Defesa Nacional do Estado do Rio Grande do Sul, LDN/RS,
somente poderá ocorrer no caso de impossibilidade no cumprimento de suas finalidades, medl-

ante decisão da Assembleia Geral, em sessão especialmente convocada para esse fim, Com
antecedência minima de 60 (sessenta) dias, através de edital publicado em jornal de grande

Circulação da capital do Estado do Rio Grande do Sul.

$1-Não se consumará a dissolução da LDN/RS se 20 (vinte) Associados Efetivos, Mantenedores ou Beneméritos a isso se opuserem, compondo minimamente os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, devendo esta disposição
constar no Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária e ser citada na abertura da reunião.

20-No caso de dissolução da Associação, o respectivo patrimônio liquido serátransferido
a outra pessoa juridica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, preferencialmente que te
nha o mesmo objetivo social, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária.

3°-Na hipótese de a Associação obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída
pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponivel, adquirido com recursos públicos durante
o periodo em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido

a outra pessoa juridica qualificada nos termos da mesma Lei, ou de outra que venha subs-

objetivo social.
Artigo 88-O presente Estatuto somente poderá ser modificado, total ou parcialmente por Astituí-la, preferencialmente que tenha

o mesmo

sembleia Geral especialmente convocada para tal fim.

$ 1°-O projeto de reforma de que trata este artigo deverá ser levado ao conhecimento do
Quadro Social com antecedência minima de 30 (trinta) dias da data estabelecida para a
sessão da Assembleia Geral Extraordinária em que tiver de ser votado, através de material
posto à disposição na sede da LDN/RS.

2 - A Assembleia deverá ser convocada com até 15 (quinze) dias de antecedência à sua

realização.
S 3- A reforma do estatuto será legitima se tomada por 2/3 (dois terços) dos associados

presentes, em primeira chamada, ou trinta minutos após, em segunda chamada, não podendo a Assembleia deliberar em primeira chamada sem a maioria absoluta dos associa
dos, ou com menos de 1/3 (um terço) em segunda chamada.

Artigo 89-O presente Estatuto será complementado porum Regimento Interno, aprovado pelo
Conselho Consultivo, a quem compete, igualmente, reformá-lo no todo ou em parte.
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Artigo 90-Os cargos exercidos na Diretoria Executiva ou nos Núcleos Municipais e nos respectivos Conselhos são honorificos e, por isso, sem remuneração.
$10 Quando no desempenho de missão atribuida pela Diretoria, o Diretor ou Conselheiro
poderá ser ressarcido das despesas correspondentes a transporte, alimentação e pousada, devidamente comprovadas.

$20- A relevância de pertencer à LDN/RS, impõe que o integrante de qualquer dos seus
Orgåos que venha a faltar, sem justificativa, a (três) reuniões consecutivas, possa perder
O seu mandato.
Artigo 91 - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações da LDN/RS.

Artigo 92 - A atual gestão da LDN/RS, considerando a Diretoria Executiva, o Conselho Consul-

tivo e o Conselho Fiscal, exercerá suas funções até 2022, inclusive.

Artigo 93-Os casos omissos neste Estatuto serão definidos pelo voto de 2/3 dos integrantes do
Conselho Consultivo, com recurso à Assembleia Geral.
Artigo 94

Compete à Diretoria Executiva providenciar no sentido de que a entidade cumpra

todas as alterações contidas nesta Reforma Estatutária e, inclusive, aos registros cartorários

decorrentes
Porto Alegre, RS, 31 de março de 2021

Marco Elias Dangui Pinheiro
Presidente da LDN/RS

Gilmar Grazziotin Teixeira Lopes
Secretário da LDN/RS

OAB/RS 104.923

1768433

LIGA DA DEFESA NACIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LDN/RS

19

T" TITUIOS E DOCUMENTOs
T'ISsOAS JURIDICAS
A

Av Borges do Mederos. J08

O

RL

TO

a n d a C t 90020 020

www.lrtipoa com

DL ORTO AlLGR

Cento ' o l o Alogo RS fone (51) 3231.7100

atendhmontolntpjpo4ePgmal.com

Regsttador intemo Marco Antoio da Slvs Dominquns

CERTID O
Certifico que, nesta data, foi registrada alteração
estatutária da associação denominada
LIGA DA
DEFESA NACIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUl LDN/RS, no ivro A-357 sob no de ordem
117785 às folhas 044V, de Registro Ciyil da5
Pessoas Jurídicas. 0 referido é verdadeé e dou fé
Porto Alegre,
de fevereiro de

15

André Luis Kuser-Registrador

2022

Substitu

Emokimenbs.
Certkdäo P) (19 páginas): R$ 209,00 (0449.04.2000001.31924

R$ 4,40)

Certhdão Pl (02 págnas): R$ 22,00
Exame doaumentos: R$ 50,70 (044904.2000001.31920R$ 4,40)

(0449.03.1400001.5530= R$ 3,60).

Averbação P) s/ flos economcos: R$ 75,50 (0449.04.200000 1.31921 R$ 4,40)

Mkroflmagem/Digltalizaão. RS 43,70 (0449.04.2000001.31922 R$ 4,40)
Processamento eletrônko: R$ 18,00
Conf. Documento Pibllco: R$ 6,00
ISS: R$ 72,97

(0449.01.1900001 .90363,

(0449.01.1 900001.90364

Total: RS 526,27

90365

R$

a

90366

=

R$ 5,40)

1,80 Registro: R$

424,90

