
FUNDAÇÃO 

ANTARES 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

AGE 15 DE MARÇO DE 2021 

Aos 15 dias do mês de março de dois mil e vinte e um (15/03/2021). às dezenove horas 

e trinta minutos, em segunda chamada, na sede da FAESPE, localizada na Rua 18, nº 88, 

Qd . 140, Lt. 07, Centro, CEP: 76.380-121, Goianésia/GO, reuniram-se em Assembleia 

Geral Extraordinária , Associados , Colaboradores Fundadores e Efetivos da FUNDAÇÃO 

ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO -

FAESPE, conforme lista de presença anexa, sob a Presidência da Sra. Marlene Falcão 

Silva Miclos que convidou a mim, Ali Kalil Ghamoum, para secretariar os trabalhos. A 

presidente pediu que fosse lida a pauta para qual foi convocada a Assembléia Geral 

Extraordinária , de acordo com o Edital de convocação, divulgado nos termos dos artigos 

14, § 2°, inciso li , do Estatuto da FAESPE, sendo '. PRIMEIRA PAUTA - Alteração 

Estatutária; SEGUNDA PAUTA - Alteração no quadro de colaboradores efetivos da 

Instituição; TERCEIRA PAUTA - Renúncia e posse de membro do Conselho Fiscal; 

QUARTA PAUTA - Renúncia de membro do Conselho de Administração e 

Administração Específico e eleição de novo membro para a sua substituição; 

QUINTA PAUTA - Renúncia de membro da Diretoria Executiva (Secretário) e 

indicação e eleição de novo membro; SEXTA PAUTA - Alteração Estatutária com a 

extinção da Diretoria de Planejamento e redistribuição de suas funções; SÉTIMA 

PAUTA - Mudança na composição da Diretoria Executiva (Diretor Executivo) e 

condução de novo membro; OITAVA PAUTA - Retificação e Ratificação de Ata da 

Assembleia Geral Extraordinária de Aprovação de Extinção de Filial. 

Desse modo, a Presidente inicia a presente Assembleia com os assuntos da pauta do d 

Assim iniciando a PRIMEIRA PAUTA do dia, referente a alteração estatutária , a 

:;~::::::. ns:li::~~m:~:ia fo~:;al a:::~::,d~á~:t•,~~~za::ci~lo c;:fo~:~6/~:~bo~r:ç::: :o~ l 
deliberado a época pela exclusão do Conselho Técnico-Científico do Estatuto e seus J 
artigos correlatos, contudo, apesar de devidamente alterado a época e averbado ern 

cartório, verificou-se posteriormente que no rtiçJo 18º, §2°, "h", e no artigo 27°, IX, con ti ua ff) : 



f U N O A Ç A O 

ANTARES 
a nomenclatura Conselho Técnico-Científico , desta forma , o §2º do artigo 18º, terá o 

texto da antiga alínea "h" excluída e passará ter nova redação, sendo realizado a 

reordenação de seus incisos: Artigo 18°, § 2° - São atribuições exclusivas do Conselho 

de Administração da Instituição: a) Fixar o âmbito de atuação da Entidade, para 

consecução do seu objeto, bem como, o planejamento estratégico, a coordenação, 

controle e a avaliação global , definindo as suas diretrizes fundamentais de funcionamento; 

b) Aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade; c) Aprovar o Plano Anual de 

Atividades; d) Escolher, designar e destituir os membros da diretoria; e) Aprovar as normas 

de qualidade, fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, em valores 

compatíveis com os de mercado, seja da União, ou em qualquer Estado e Município, atuar 

a organização social , desde que não superiores ao teto estabelecidos pelas Leis 

Municipais, Estaduais e/ ou Federal, que tratem deste assunto, respectivamente; f) Aprovar 

o regimento interno da entidade, que disporá, no mínimo sobre a estrutura, forma de 

gerenciamento, os cargos e as respectivas competências ; g) Aprovar, por maioria de no 

mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros, o regulamento próprio contendo procedimentos 

que devem adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e 

admissão de pessoal , sendo vedada a entidade de manter relacionamento comercial ou 

profissional com entidades privadas, cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes 

colaboradores e/ ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade de 

administração pública municipal , estadual ou federal , bem assim com cônjuge , 

companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3° 

grau , de dirigentes e/ ou equivalentes da organização social os quais detenham poder 

decisório, bem como aprovar o plano de cargos e salários, benefícios e remuneração dos 

empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) 

da maior remuneração paga aos membros da Diretoria Executiva; h) Aprovar e encaminhar 

ao órgão superior da execução do contrato de gestão os relatórios gerenciais e de 

atividades da entidade, elaborados pela Diretoria Executiva; i) Fiscalizar o cumprimento i 
das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as 

contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa ; j) Responder às consultas 

feitas pela Diretoria Executiva ; k) Deliberar, em conjunto com a Diretoria Executiva, sobre ~ .'. 
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F U N D A Ç A O 

ANTARES 
os casos omissos neste Estatuto e no Regimento Interno; 1) Executar outras atividades 

correlatas. Já com relação ao artigo 27°, terá seu inciso IX excluído, e passará a ter a 

seguinte redação: artigo 27° - São atribuições do Diretor Técnico e Científico: 1 - Elaborar 

a política profissional , científica , tecnológica e inovação; li - Emitir pareceres relativamente 

ao relatório anual de atividades, aos programas científicos e tecnológicos, bem como 

avaliar seus resultados para que melhor possam atender às políticas de trabalho definidas; 

111 - Contribuir para a melhoria do plano de trabalho ; IV - Apreciar avaliações do 

desempenho institucional realizadas e os critérios utilizados; V - Propor novas atividades 

de Ciência, Tecnologia e Inovação a serem desenvolvidas, avaliados os esforços e 

recursos a serem envolvidos; VI - Avaliar programas, projetos e atividades; VII - Avaliar e 

gerar convênios e projetos de pesquisa institucionais e interinstitucionais; VIII -

Acompanhar as execuções da instituição, sendo os responsáveis técnicos das mesmas. 

SEGUNDA PAUTA - Alteração no quadro de colaboradores efetivos da Instituição, a 

Presidente informa que em face da solicitação de requerimentos recebidos dos 

Colaboradores: Sr. Douglas Martins Alves, Sra. Núbia Neres do Nascimento e Sr. Gláukio 

José de Miranda , onde solicitaram seus desligamentos do quadro de colaboradores 

efetivos da Instituição, a Presidente neste ato acata as referidas desvinculações e ordena 

que seja retirado os nomes acima do rol de colaboradores efetivos da Instituição. Em ato 

contínuo, a Presidente lê para todos a proposta de admissão como colaboradores efetivos 

do Sr. Wander Yoshiaki Tanaka e da Sra . Denise Ferreira , informa a todos que suas 

inscrições foram devidamente aprovadas pela Diretoria Executiva, e passa para 

deliberações da Assembleia Geral quanto a aprovação da proposta de admissão do Sr. 

Wander Yoshiaki Tanaka e da Sra . Denise Ferreira , após discutido o assunto, foi posto e 

votação e aprovado por maioria absoluta o nome do Sr. Wander Yoshiaki Tanaka e da 

Denise Ferreira para compor o quadro de membros efetivos da Instituição. 

Cito: 

DENISE FERREIRA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, PROFESSORA, NASCIDA EM 03 DE , 

AGOSTO DE 1973, CPF 955.042.491 -04 , RG 4065824 - 2ªVIA DGPC/GO, ENDEREÇO: 

RUA 72 , QD. 04, L T. 01, BAIRRO ESIDENCIAL PORTO DOURADO, GOIÂNIA-GO, 

CEP: 74 .357-659. ~: 
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F U N D A Ç A O 

ANTARES 
WANDER YOSHIAKI TANAKA, BRASILEIRO, ENGENHEIRO, NASCIDO EM 23 DE 

MARÇO DE 1980, ELEITO ENTRE OS ASSOCIADOS OU MEMBROS, CPF 843 .779.171-

53, RG 3913962 DGPC/GO, ENDEREÇO: RUA BELO HORIZONTE, S/N, QD. 156, L T. 20, 

PARQUE AMAZÔNIA, GOIÂNIA-GO, CEP: 74.843-100. 

TERCEIRA PAUTA - Renúncia e posse de membro do Conselho Fiscal, a Presidente 

informou que o Sr. Douglas Martins Alves, Conselheiro Fiscal Titular, solicitou por motivos 

pessoais a renúncia ao seu cargo de Conselheiro Fiscal, deliberação esta aprovada pela 

Assembleia; em ato contínuo a Presidente informou que o Sr. Marco Aurélio Gonçalves 

Faquini (1° Suplente) do Conselho Fiscal também solicitou por motivos pessoais renúncia 

referente a suplência , deliberação esta aprovada pela Assembléia; novamente a 

Presidente informou que a Sra . Núbia Neres do Nascimento (2ª Suplente) do Conselho 

Fiscal também solicitou por motivos pessoais renúncia referente a suplência, deliberação 

esta aprovada pela Assembléia ; por fim foi conduzida ao cargo de Conselheiro Fiscal 

Titular a Sra. Raiane Silva Matos (3ª Suplente) em substituição ao Sr. Douglas Martins 

Alves, que terá seu mandato com vigência do dia 15/03/2021 à 05/06/2021, situação está 

aprovada por unanimidade pelos presentes na Assembléia Geral. Diante desta nova 

composição, a Presidente elenca os nomes dos membros para o Conselho Fiscal , 

conforme aprovado pela presente Assembleia Geral, demostrado em quadro abaixo: 

Enides Martins Alves - Titular Ele ição 05/06/2019 05/06/2021 

Flávia Cristina Pedatela Maia - Titular Eleição 05/06/2019 05/06/2021 

Raiane Silva Matos - Titular Eleição 15/03/2021 05/06/2021 
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f U N D A Ç A O 

ANTARES 
QUARTA PAUTA - Renúncia de membro do Conselho de Administração e do 

Conselho de Administração Específico, e eleição de novo membro para a sua 

substituição, a Presidente informou para os presentes que a Sra. Margaret Lopes que é 

membro do Conselho de Administração e do Conselho de Administração Específico do 

Estado de Goiás, solicitou por motivos pessoais, renúncia a ambos os cargos, situação 

esta que foi devidamente aprovada pela Assembleia Geral , restando assim, vacantes os 

referidos cargos nestes Conselhos, deste modo, foi apresentado o nome da Sra. Denise 

Ferreira , candidata para compor os respectivos conselhos ora informados. A Presidente 

também informou que a Sra. Flávia Cristina Pedatela Maia que é membro do Conselho de 

Administração Específico do Estado de Goiás, solicitou por motivos pessoais , renúncia a 

este cargo , situação esta que foi devidamente aprovada pela Assembleia Geral , restando 

assim , vacante o referido cargo neste Conselho, deste modo, foi apresentado o nome do 

Sr. Wander Yoshiaki Tanaka , candidato para compor o respectivo conselho ora informado. 

Diante desta nova composição, a Presidente elenca o nome dos membros indicados 

para o Conselho de Administração e Conselho de Administração Específico do 

Estado de Goiás, conforme segue para votação da presente Assembleia, demostrado 

em quadro abaixo: 

Luciana Beatriz Teles Representante do Poder Público ELEIÇÃO 29/06/2020 

Denise Ferreira Eleito entre Associados ELEIÇÃO 15/03/2021 29/06/2024 

Marcilene Barbosa de Andrade Representante do Poder Público ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 
Gláukio José de Miranda Sociedade Civil ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 

Késia Brasil Pereira Nacif Notória Capacidade ELEIÇÃO 29/06/2024 

Rita de Cassia de Azevedo Souza Indicado pela diretoria ELEIÇÃO 29/06/2024 

Cito: . 1,, 
DENISE FERREIRA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, PROFESSORA, ELEITA ENT OS ,f\..if:'i, 
ASSOCIADOS OU MEMBROS, CPF 955 .042.491-04, RG 4065824 - 2ªVIA DGPC/GO~ · 

----~ - ~~ . t-
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F U N D A Ç Ã O 

ANTARES 
ENDEREÇO: RUA 72 , QD. 04, L T. 01 , BAIRRO RESIDENCIAL PORTO DOURADO, 

GOIÂNIA-GO, CEP: 74.357-659. -~-.,.,. '•.•· > - -~ ... ~·' . .. 
• p ':", - ·, -~ •• p ,· 
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Wander Yoshiaki Tanaka Eleitos entre Membros e Associados ELEIÇÃO 15/03/2021 29/06/2024 
Rangel Warner Moreira Viana Eleitos entre Membros e Associados ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 
Karla Pinto da Silva Marques Eleitos entre os Empregados ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 

Denise Ferreira Eleitos entre Membros e Associados ELEIÇÃO 15/03/2021 29/06/2024 
Késia Brasil Pereira Nacif Notória Capacidade ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 
Camila de Melo Santos Notória Capacidade ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 
William André Ribeiro Notória Capacidade ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 

Cito: 

WANDER YOSHIAKI TANAKA, BRASILEIRO, ENGENHEIRO, ELEITO ENTRE OS 

ASSOCIADOS OU MEMBROS, CPF 843.779.171-53, RG 3913962 DGPC/GO, 

ENDEREÇO: RUA BELO HORIZONTE, S/N , QD. 156, LT. 20 , PARQUE AMAZÔNIA, 

GOIÂNIA-GO, CEP: 74.843-100. 

DENISE FERREIRA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, PROFESSORA, ELEITA ENTRE OS 

ASSOCIADOS OU MEMBROS, CPF 955 .042.491 -04 , RG 4065824 - 2ªVIA DGPC/GO, 

ENDEREÇO: RUA 72 , QD. 04, L T. 01 , BAIRRO RESIDENCIAL PORTO DOURADO, 

GOIÂNIA-GO, CEP: 74 .357-659 . 

A Assembleia Geral , por unanimidade dos presentes, vota e elege, o nome da Sra. Denise 

Ferreira para assumir como conselheira do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO e do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO DO ESTADO D 

GOIÁS, sendo eleita pelo prazo de mandato estabelecido na presente Assembleia , qual 

seja, 15/03/2021 à 29/06/2024 para ambos os Conselhos, tendo a conselheira , nesta / 

ocasião, assinado os seus termos de posse e iniciado os seus respectivos mandatos. Em 

ato Contínuo a Assembleia Geral , por unanimidade dos presentes, vota e elege, o nome do 

Sr. Wander Y~shiaki Ta~aka para assumir como co_nselheiro do CONSELHO DE rf) _~ 
ADMINISTRAÇAO ESPECIFICO DO ESTADO DE GOIAS, sendo eleito~ o prazo d~ j_. 

~tltP.RFi~- Ata AG E~ ~ ~'-r}' ~ ~ ~ ~ 



F U N D A Ç Ã O 

ANTARES 
mandato estabelecido na presente Assembleia , qual seja , 15/03/2021 à 29/06/2024, tendo 

o conselheiro , nesta ocasião, assinado o seu termo de posse e iniciado o seu respectivo 

mandato. QUINTA PAUTA - Renúncia de membro da Diretoria Executiva (Secretário) e 

indicação e eleição de novo membro. A presidente informa que o Secretário Sr. Carlos 

Wagner Lisboa Correa , por motivos pessoais solicitou renuncia ao seu cargo na data de 

20/11/2020 e para o seu lugar o Conselho de Administração da Instituição indica o nome 

da Sra. Margaret Lopes, desta forma , a Assembleia Geral , por unanimidade dos presentes, 

vota e elege, a Sra. Margaret Lopes para o cargo de Secretário(a) da Instituição, sendo 

eleita pelo prazo do mandato estabelecido na presente Assembleia , qual seja , 15/03/2021 

à 05/06/2021, tendo a secretária , nesta ocasião, assinado o seu termo de posse e iniciado 

o seu respectivo mandato. SEXTA PAUTA - Alteração Estatutária com a extinção do 

cargo de Diretor de Planejamento e redistribuição de suas funções. A presidente 

informa que está sendo colocado em votação a extinção do cargo de Diretor de 

Planejamento, de seus artigos correlatos no estatuto social e a redistribuição de suas 

funções para o Diretor Executivo, consequentemente será realizada a reordenação da 

numeração dos artigos do Estatuto Social , desta forma , será excluído o inciso VI do artigo 

22°, será ainda incluído os incisos VII , VIII e IX ao artigo 24°, e por fim excluído o artigo 28° 

e seus incisos 1, li e Ili , sendo assim , o artigo 22° e seus incisos passarão a ter a 

seguinte redação, permanecendo inalterado os seus parágrafos: Art. 22° - A Diretoria 

Executiva será composta por: 1 - Presidente; li - Diretor Executivo; Ili - Secretário; IV -

Diretor Administrativo e Financeiro; V - Diretor Técnico e Científico. Já o artigo 24° 

passará a ter a seguinte redação, permanecendo inalterado os seus parágrafos: Art. 

24° - Compete ao Diretor Executivo: 1 - Promover a realização dos fins da FAESPE; 

Elaborar o Regimento Interno; Ili - Aprovar a admissão de colaboradores ; IV - Convoc 

Assembleia Geral e reuniões do Conselho de Administração da Instituição e do Conselti 

Fiscal ; V - Substituir o Presidente em seus Impedimentos e faltas; VI - Respeitar e fazer 

respeitar o presente Estatuto; VI 1 - Realizar planejamentos, estudos e análises referentes a 

organização, projeções e limitações financeiras, mão-de-obra disponível , abastecimento 

estoque de materiais; VIII - Promover análises relativas ao atingimento de metas 

organizacionais ; IX - Sugerir contratos, co vênios e parcerias que otimizem o atingiment 

FAESPE - Ata AGE - 15/03/2021 pá ina 7 
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f U N D A Ç A O 

ANTARES 
das metas organizacionais. E por fim, o artigo 28º e seus incisos 1, li e Ili serão 

excluídos definitivamente do estatuto social. Após ter lido todo o conteúdo do Estatuto, 

o mesmo foi aprovado por unanimidade, sem ressalvas , por todos os presentes na 

Assembleia Geral. SÉTIMA PAUTA - Mudança na composição da Diretoria Executiva 

(Diretor Executivo) e condução de novo membro. A Presidente na sequência tratou da 

mudança do Diretor Executivo, pois o referido cargo encontrasse vago desde a data de 

01/10/2020, quando através da Assembleia Geral Extraordinária o Sr. Alexandre Morelli 

teve sua renúncia ao referido cargo acatada, assim , propõe-se a admissão da Sra . Sílvia 

Campos Nunes no cargo de Diretora Executiva com mandato de 15/03/2021 a 05/06/2021. 

Tal questão foi devidamente discutida pela Assembleia Geral e aprovada pela unanimidade 

dos presentes, tendo a diretora executiva , nesta ocasião, assinado o seu termo de posse e 

iniciado o seu respectivo mandato. OITAVA PAUTA - Retificação e Ratificação de Ata 

da Assembleia Geral Extraordinária de Aprovação de Extinção de Filial. A Presidente 

esclarece que na data de 10/01/2019 (dez de janeiro de dois mil e dezenove) foi realizada 

Assembleia Geral Extraordinária, onde teve como um de seus assuntos a extinção da filial 

da FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO E EXTENSÃO -

FAESPE, estabelecida na Rua 17, nº 442 , Qd. 19, L 5/7 , Sala 1, Setor Oeste, Goiânia-GO, 

CEP 74.140-050, CNPJ sob o nº 08.077.839/0002-00, a qual resultou, aprovação unânime 

para a extinção de tal filial , contudo, a presidente informa que necessita de uma retificação 

no texto que ora foi objeto de deliberação, pois o CNPJ da filial acima informado tem erro 

em sua ortografia , devendo tal situação ser corrigida neste momento, sendo assim , a 

presidente informa que o CNPJ correto da filial que foi objeto de extinção é CNPJ nº 

08.077.839/0002-10, desta forma , o texto da referida ata do dia 10/01/2019 deverá ser 

retificado , e passará a ter a seguinte redação: "extinção da filial da FUNDAÇÃO ANTARE 

DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO E EXTENSÃO - FAESPE, estabelecida na 

Rua 17, nº 442, Qd . 19, L 5/7, Sala 1, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.140-050, CNPJ 

sob o nº 08.077.839/0002-10", sendo tal situação posta em debate perante esta I 
Assembleia Geral Extraordinária , e tal retificação foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Ato contínuo a Presidente informa ainda que até o presente momento a referida ;to,'. 
filial não foi extinta perante os órgãos co petentes, desta forma , traz este assunto 

FAESPE - Ata AGE - 15/03/2021 
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f U N D A C A O 

ANTARES 
discussão somente para que os membros desta assembleia ratifiquem a referida extinção 

da filial acima informada. Tal questão foi devidamente discutida pela Assembleia Geral 

Extraordinária e aprovada pela unanimidade dos presentes. Ademais, encontra-se em 

anexo o Estatuto Social Consolidado, devidamente rubricado pelos presentes. 

Findado os assuntos, não havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra livre, a 

Presidente finalizou os trabalhos desta ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 

onde a Ata foi lida e unanimemente aprovada, sem ressalvas, passando a vigorar a 

partir da presente data, e, determina que juntasse a ela a consolidação da diretoria 

executiva, e a consolidação da composição dos órgãos colegiados da FAESPE, 

ambas a partir de 15/03/2021, que seja averbada em cartório, juntamente com a 

Alteração do Estatuto Social da entidade conforme dispositivos legais, e eu, 

Secretário desta AGE, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela 

Presidente e pelo Advogado. 

_j ~alilGh~ Marl s 
CPF: 217.507 9 CPF: 693.18 . -
Secretário da AGE 
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F U N D A Ç A O 

ANTARES 
CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, A PARTIR DE 

15/03/2021: 

Presidente - MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS 

Telefone: (62) 98131-6696 - e-mail : marlenemiclos@fundacaoantares.org .br 

(Mandato de 05/06/2019 a 05/06/2021 , ata de eleição AGO - 05/06/2019, disponível em 

http://fundacaoantares .org .br/transparencia/atas-de-reuniao/) 

Diretora Executiva - SILVIA CAMPOS NUNES 

Telefone: (62) 98101-4090 - e-mail: silvianunes@fundacaoantares.org .br 

(Mandato de 15/03/2021 a 05/06/2021 , ata de eleição AGE - 15/03/2021 , disponível em 

http://fundacaoantares.org .br/transparencia/atas-de-reuniao/) 

Secretário(a) - MARGARET LOPES 

Telefone : (62) 98266-2503 - e-mail : margaret@fundacaoantares.org.br 

(Mandato de 15/03/2021 a 05/06/2021 , ata de eleição AGO - 15/03/2021 , disponível em 

http://fundacaoantares.org .br/transparencia/atas-de-reuniao/) 

Diretor Técnico e Científico - CLODOALDO VALVERDE 

Telefone: (62) 98408-1336- e-mail : valverde@ueg.br 

(Mandato de 22/11/2019 a 05/06/2021 , ata de eleição AGE - 22/11/2019, disponível em 

http://fundacaoantares.org .br/transparencia/atas-de-reuniao/) 

Diretor Administrativo e Financeiro - ALI KALIL GHAMOUM 

Telefone: (62) 99619-6624 - e-mail : alikalilg@gmail.com 

(Mandato de 05/06/2019 a 05/06/2021 , ata de eleição AGO - 05/06/2019, disponível em 

http://fundacaoantares.org .br/transparencia/atas-de-reuniao/) 
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F U N D A Ç Ã O 

ANTARES 
CONSOLIDAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - FAESPE, A PARTIR DE 15/03/2021: 

Enides Martins Alves - Titular Eleição 

Flávia Cristina Pedatela Maia - Titular Eleição 

Raiane Silva Matos - Titular Eleição 

Núbia Neres do Nascimento 

Luciana Beatriz Teles 

Denise Ferreira 

Marcilene Barbosa de Andrade 

Gláukio José de Miranda 

Késia Brasil Pereira Nacif 
Rita de Cassia de Azevedo 

Souza 

Rangel Warner Moreira 
Viana 

Karla Pinto da Silva 
Mar ues 

Denise Ferreira 

Késia Brasil Pereira Nacif 
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Sociedade Civil 
Representante do Poder 

Público 
Eleito entre Associados 
Representante do Poder 

Público 
Sociedade Civil 

Notória Capacidade 

Indicado pela diretoria 

Associados 
Eleitos entre Membros e 

Associados 

Eleitos entre os Empregados 

05/06/2019 05/06/2021 

05/06/2019 05/06/2021 

15/03/2021 05/06/2021 

ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 

ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 

ELEIÇÃO 15/03/2021 29/06/2024 

ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 

ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 

ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 

ELEIÇÃO 29/06/2020 29/06/2024 

ELEIÇÃO 29/06/2020 

ELEIÇÃO 29/06/2020 

ELEIÇÃO 15/03/2021 

ELEIÇÃO 



Camila de Melo Santos 

William André Ribeiro 

Alcione Miclos Júnior 
Alexandre Morelli 
Ali Kali! Ghamoum 
Brunno Roberto Oliveira Barbosa 
Camila de Melo Santos 
Carlos Wagner Lisboa Correa 
Clodoaldo Valverde 
David Antonio Rodovalho 
Denise Ferreira 
Enides Martins Alves de Queiroz 
Fabíola Campos Testa 
Flávia Cristina Pedatela Maia 
João José Gonçalves da Silva 
Juliana do Couto Ribeiro Miclos 
Marlene Falcão Silva Miclos 
Maurício Cardoso Júnior 
Raiane Silva Matos 
Raika Falcão Silva Miclos 
Rangel Warner Moreira Viana 
Reg inaldo Domingos dos Passos 
Rita de Cássia Azevedo Souza 
Sílvia Cam os Nunes 
Wander Yoshiaki Tanaka 
William André Ribeiro 

F U N D A Ç Ã O 

ANTARES 
Notória Capacidade 

Notória Capacidade 

Goianesia Cartorio do 2 Oficio Reg Pes Jur Tit Doe Prot 
Registro de Pessoas Jurídicas ~~~~J.<P 

0 Protocolo no Livro A-206, sob o nº 0034 732 ~, ~ 
Averbado no Livro 18 de registro de Títulos 2 Elizaoete M 0. 

e Documentos do Cartório privativo, às fls:143/146 à o sussr,~i~}ª'es~ 

~ ooM 

margem do Registro nº 0020307 ,.,., 
0292210311s611113410010 0~ 

consulte https:extrajudi~l.tjgo.jus.br/selo s '<:l ).. 
Goia1 sia:-G~ \ em ço de 2021 

~ eodeSl 
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F U N O A Ç Ã O 

ANTARES 
CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 

AGE 15 DE MARÇO DE 2021 

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS - GRADUAÇÃO, 

PESQUISA E EXTENSÃO - FAESPE 

Sumário 

CAPÍTULO I - D a D enominação, Regime Jurídico, Sede e Foro 

CAPÍTULO II - Dos Objetivos 

CAPÍTULO III - Dos Colaboradores 

Seção I - D o Quadro Social 

Seção II - Dos Direitos dos Colaboradores 

Seção III - D as Obrigações dos Colaboradores 

Seção IV - D as Penalidades Aplicáveis aos Colaboradores e da Destituição dos 
Administradores 

CAPÍTULO IV - Da Organização e Administração 

Seção I - Da Organização 

Seção II - Da Assembleia Geral 

Seção III - D os Conselhos de Administração 

Seção IV - D o Conselho Fiscal 

Seção V - D a D iretoria Executiva 

CAPÍTULO V - DAS RECEITAS E DO PATRIMÔNIO 

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO FINANCEIRO E SEUS RESULTADOS 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 



F U N D A C A O 

ANTARES 
CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, REGIME JURÍDICO, 

SEDE E FORO. 

Art. 1 º - A F AESPE é uma fundação privada, fundada em Assembleia Geral realizada em 

26/09/2006, na cidade de Goianésia-GO, é uma entidade de direito privado, constituída 

por tempo indeterminado, passando a regular-se por este Estatuto e pelo Regimento 

Interno que adotar. 

§ 1 ° - A F AESPE, entidade de assistência social, não tem caráter políti.co-partidário ou 

religioso e nem fins de lucro, tampouco subordinação ao Poder Público, tendo de outro 

lado, como pessoa jurídica de direito privado, personalidade e património distintos de 

seus dirigentes. 

§ 2º - A F AESPE observará, no desenvolvimento de suas atividades estatuárias, os 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e eficiência. 

Art. 2° - A FAESPE tem sede e foro na Cidade de Goianésia-GO, na localizada na Rua 

18, Nº 88, Qd. 140, Lt. 07, Centro, CEP: 76.380-121, Goianésia/GO, podendo 

estabelecer escritórios de representações e subsedes em todo o tertitório nacional e 

constituir filiais em outras cidades do Estado de Goiás, bem como da federação, com 

atuação em qualquer parte do território nacional. 

§ 1 ° - A criação e estabelecimento dos escritórios de representações, subsedes e filiais, 

serão estabelecidas por deliberações de Assembleia Geral Ordinária ou Extraordin ' 

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS~ 

Art. 3º - A Fundação tem por objetivos: promover atividade na área do ensino, pesquisa 

científica e extensão, rta gestão de_ atendime~to ao público, consti~~d~ ~s~ão princi~al Jr.. r. 

da F AESPE, promover a formaçao humamz ora, dentro dos c1p1os ettcos e legais, ~ • 

~ ----~------.-,j~~-~ 
GE ~ 15/03/ página 2 ~ 
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F U N D A Ç A O 

ANTARES 
visando sempre o benefício da comunidade, em cada caso, estabelecendo regimento 

apropriado de acordo com as respectivas particularidades e natureza que permitam apoiar 

as políticas públicas, objetivando: 

I. Promoção, difusão e irnplementação do ensino, e programas de âmbito nacional, 

estadual e municipal de interesse público, voltada principalmente para o ensino, pesquisa 

científica e gestão de atendimento, ao público em todos os seus aspectos e fases, bem 

como para o desenvolvimento sustentável e meio ambiente, no âmbito geral; 

II . Apoiar as atividades de ensino, destinadas à formação de recursos humanos para 

ciência, tecnologia e cultura; 

a) realizar/participar de certame e demais processos seletivos no âmbito da 

Administração Pública em geral; 

b) promover/ realizar projetos e cursos de capacitação, formação e qualificação de 

mão-de-obra, presenciais e através de ensino a distância, para instituições públicas ou 

privadas em atenção a programas e diretrizes previamente estabelecidas. 

III. Apoiar e assessorar programas de capacitação de pessoal docente para garantir 

maiores níveis de atividade acadêmica; 

IV. Contribuir pata o estabelecimento de políticas públicas e programas Inter setoriais 

nos níveis federal, estadual e municipal, visando garantir a universalidade e a qualidade da 

atenção ao ser humano e a proteção a sua família, na perspectiva de concretizar o direito 

e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvol · 

humano e social; 

V. Celebrar convênios, contratos, com instituições públicas ou privadas, 

físicas ou jurídicas, com a finalidade de administra e atendimento educacional; ~-;-

~ -
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f U N D A Ç A O 

ANTARES 
VI. Organizar, promover e participar de atividades culturais e educacionais, tais como: 

treinamentos, conferências, seminários, exposições, e outras formas de divulgação dos 

avanços técnicos e científicos da F AESPE, em suas áreas de atuação, no Brasil e em 

outros países; 

VII. Captar recursos junto a instituições nacionais e internacionais para financiamento 

de projetos e/ ou - programas próprios de outras entidades de objetivos semelhantes ao 

da FAESPE; 

VIII. Prestar serviços, produzir e vender produtos decorrentes das suas atividades, cujas 

receitas deverão ser aplicas em projetos compatíveis com os objetivos sociais, podendo 

inclusive, licenciar ou ceder marca e direitos autorais; 

IX. Desenvolver quaisquer outras atividades eventualmente necessárias à realização dos 

objetivos da instituição; 

X. Fomentar e divulgar trabalhos de desenvolvimento tecnológico, científicos, 

culturais e artísticos de reconhecido valor; 

XI. Propor e manter outras organizações, conforme sua finalidade, nos termos da 

legislação vigente; 

XII. Promover a integração com entidades afins, buscando permanente cooperação 

técnica com alcance de objetivos comuns; 

XIII. Promover, elaborar, executar e apoiar estratégias e ações inovadoras, inclusive 

desenvolvimento e transferência de conhecimentos tecnológicos, visand ~ ~ 
desenvolvimento humano e social, nas áreas de atuação da fundação; ~ ~ 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO FAESPE 
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F U N D A Ç Ã O 

ANTARES 
XIV. Na consecução de seus objetivos, a FUNDAÇÃO poderá celebrar convênios, 

contratos e ajustes de parcerias na forma de contrato de gestão, pela forma conveniente 

com entidades e órgãos públicos e privados, nacionais, estrangeiros e internacionais; 

Parágrafo único - A F AESPE cumprirá seus objetivos estatutários a quem dele necessitar 

sem qualquer tipo de preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

Art. 4º - Para a consecução dos seus objetivos, a FAESPE, poderá sem que se constitua 

em limitação, promover ainda as seguintes as seguintes atividades: 

I. Promover a educação, observados a forma complementar de participação das 

organizações com as quais se conveniarem; 

II. Promover, elaborar, executar e apoiar estratégias e ações inovadoras, visando o 

desenvolvimento humano e social, nas áreas de atuação da associação; 

III. Contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas Intersetoriais nos 

níveis federal, estadual e municipal, visando garantir a universalidade e a qualidade da 

atenção ao ser humano e a proteção a sua familia, na perspectiva de concretizar o direito 

e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento 

humano e social, por via do processo educativo; 

IV. Celebrar convênios, contratos, inclusive contratos para gestão de Unidades Escolares, 

com Instituições Públicas ou Privadas, pessoas físicas ou jurídicas, com a finalidade de 

administração, gestão e atendimento, às demandas da educação; \"--_~ 1 

V. Colaborar, através de programas compatíveis com seus objetivos, s e ~ 

entidades interessadas no atendimento e desenvolvimento da educação em todos os 1 

níveis; 
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F U N D A Ç A O 

ANTARES 
VI. Promover atendimento a população na área da educação, visando à formação; 

capacitação, atualização, considerando os diferentes níveis de exigências para urna 

educação de forma global, tudo em conformidade com as normas e metas estabelecidas 

pelos órgãos reguladores; 

VII. Promover cursos, simpósios e estudos; 

VIII. Elaborar, implementar e participar de projetos nas áreas de sua atuação; 

IX. Participar de programas de assistência e cooperação técnica, bem corno de pesquisas 

científicas nas áreas de sua atuação, desenvolvidas por entidades estatais ou particulares a 

nível nacional e internacional; 

X. Organizar, promover e participar em atividades culturais e educacionais, tais como: 

treinamentos, conferências, seminários, exposições e outras formas de divulgação dos 

avanços técnicos e científicos, em suas áreas de atuação, no Brasil e em outros países; 

XI. Promover convites a colaboradores nac1ona1s e estrangeiros para a realização de 

trabalhos de pesquisas, conferências, seminários e outras atividades científicas, 

educacionais e de informação pública; 

XII. Promover publicações de matérias concernentes aos objetivos da F AESPE; 

XIII. Promover a criação de materiais didáticos, corno resultado do desenvolvimento 

tecnológico e da produção científica, para o atendimento dos cursos a serem ministrados, 

de forma presencial ou a distância, da própria Fundação ou de terceiros, estando incluso a 

aplicação e manutenção dos Ambientes Virtuais de Aprendizage~ ~ra o 

desempenho da atividade educacional e de capacitação profissional; ~ 

XIV. Gerir, por força de contratos específicos os patrimônios públicos e priva os, 1o/. 
promoven;_,::,::::nça ,-.-,._.._.n-,,u e limpeza, ~ --
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F U N D A Ç A O 

ANTARES 
gerindo obras, reparos e adaptações e a manutenção das estruturas, para o bom e pleno 

funcionamento dos aparelhamentos físicos da unidade de desenvolvimento científico, 

tecnológico e da educação; 

XV. Prestar serviços na área de Call Center, proporcionando atendimento ativo e 

receptivo, para as relações com discentes e docentes da estrutura de ensino e 

aprendizagem, inclusive serviços especializados de Telemarketing, com a utilização de 

parcerias com empresas especializadas; 

XVI. Gerir os processos para aquisições de bens móveis, equipamentos e máquinas e 

acervos destinados ao ensino, livros físicos e digitais, para o cumprimento das atividades 

correspondentes ao ensino profissional e educacional, nas unidades do poder público; 

XVII. Cooperar com outras organizações e/ ou instituições com objetivos similares; 

XVIII. Captar recursos junto a instituições nacionais e internacionais, para financiamento 

de proíetos e/ ou programas próprios ou de outras entidades com objetivos semelhantes 

aos da F AESPE; 

XIX. Prestar serviços, produzir e vender produtos decorrentes de suas atividades, cujas 

receitas deverão ser aplicadas em projetos compatíveis com os objetivos sociais da 

Fundação, podendo, inclusive licenciar ou ceder marca e direitos autorais; 

XX. Desenvolver quaisquer outras atividades eventualmente necessárias à realização dos 

objetivos da instituição. 

CAPÍTULO III - DOS COLABORADOES 

Seção I - Do Quadro Social 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO FAESPE 



F U N D A Ç Ã O 

ANTARES 
Art. 5º - Serão considerados colaboradores todas as pessoas físicas, no gozo de seus 

direitos civis que, tendo afinidades com os princípios, ideais e finalidades da Fundação 

tiverem sua proposta de admissão de associado aprovada pela Assembleia Geral. 

§ 1 º - Os colaboradores poderão a qualquer momento requerer sua desvinculação 

mediante requerimento formal ao Presidente, o qual acatará o pedido em 24h (vinte e 

quatro horas), determinando as medidas cabíveis. 

§ 2º - Em decorrência do previsto no Código Civil Brasileiro, a F AESPE, por ter 

personalidade jurídica de direito privado, tem o seu patrimônio distinto do patrimônio 

dos seus colaboradores, os quais não respondem direta, solidária e ou subsidiariamente 

pelas obrigações por ela assumidas, assim como esta não é responsável pelas dívidas 

contraídas pelos colaboradores em seu nome, sem a autorização da Assembleia Geral. 

Art. 6º - O quadro social da F AESPE é constituído pelas seguintes categorias de 

colaboradores: 

I - Fundadores; 

II - Efetivos; 

III - Correspondentes; 

IV - Beneméritos; 

V - Honorários. 

§ 1 º - Colaboradores Fundadores são aqueles que assinaram a Ata de criação da 

ou que participaram, à época, decisivamente para a sua criação. 
ção ~ 

§ 2º - Colaboradores Efetivos são aqueles que tiveram sua inscrição aprovada pela 

Diretoria Executiva. 
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f U N D A Ç A O 

ANTARES 
§ 3º - Colaboradores Correspondentes são aqueles que prestam colaboração à F AESPE, 

porém residem em outras localidades do território nacional ou em país estrangeiro, onde 

não há escritório da Fundação. 

§ 4º - Colaboradores Beneméritos são aqueles que prestam relevantes serviços ou que 

contribuíram de qualquer forma para o engrandecimento sócio~econôrnico-financeiro da 

Fundação. 

§ 5º - Colaboradores Honorários são aqueles nac1ona1s ou estrangeiros que tenham 

prestado relevantes serviços à F AESPE no Brasil ou fora dele, mediante aprovação da 

Diretória. 

Seção II - Dos direitos dos Colaboradores 

Art. 7° - São Direitos assegurados aos colaboradores: 

I - Participar das ..Assembleias Gerais, discutir, votar e ser votado para os cargos eletivos; 

II - Propor candidatos à eleição do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 

Diretória Executiva da Fundação; 

III Requerer convocação de Assembleia Geral Extraordinária, justificando 

convenientemente o pedido. 

Parágrafo único - Para gozar de qualquer dos direitos acima enumerados é necessário que 

o colaborador se encontre quite com suas obrigações sociais. 

Seção III - Das Obrigações dos Colaboradores 

Art. 8º - São obrigações dos colaboradores da F AESPE: 

I - Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO FAESPE 
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F U N D A Ç A O 

ANTARES 
II - Acatar as decisões da Assembleia Geral, Conselho de Administração e da Diretoria 

Executiva; 

III - Aceitar as incumbências que lhe forem atribuídas pela Diretoria Executiva, 

participando de diferentes comissões técnicas, de estudo e de trabalhos; 

IV - Zelar pelo nome e pelos bens da instituição; 

V - Participar das Assembleias Gerais. 

Parágrafo único - o colaborador que não comparecer ou não justificar a ausência em duas 

Assembleias Gerais estará infringindo o presente Estatuto e sujeito a penalidades. 

Seção IV - Das Penalidades aplicáveis aos Colaboradores e da Destituição dos 

administradores 

Art. 9º - Infringindo o presente Estatuto, os colaboradores estarão sujeitos às seguintes 

penalidades: 

I - Advertências; 

II - Suspensão; 

III - Exclusão. 

§ 1 º - A advertência será aplicada pelo Presidente da Fundação mediante aprovação da 

Diretoria Executiva, em caráter reservado, para punir faltas leves. 

§ 2º - A suspensão será aplicada pelo Presidente, após aprovação ~ ireto19 e 

procedimento "ex-officio", para punir faltas graves. ~c.Â\ 
~':. 

~ 
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO FAESPE (Ata AGE- ' 



F U N D A Ç A O 

ANTARES 
§ 3º - A exclusão será deliberada e aplicada pela Assembleia Geral, especialmente 

convocada para esse fim, após votação da maioria absoluta dos presentes, para punir 

faltas muito graves. 

Art. 10° - Fica assegurado prévio direito de defesa a todos os colaboradores quando lhes 

forem imputados infrações contra o presente Estatuto, cabendo-lhes ainda, na hipótese 

de suspensão e exclusão, recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias a 

partir da notificação, para a Assembleia Geral. 

Art. 11 º - A destituição de membros, do Conselho de Administração da instituição ou do 

Conselho de Administração Específico será determinada pela Assembleia Geral, 

admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, 

quando ficar comprovado: 

I. Malversação ou dilapidação do patrimônio social; 

II. Grave violação deste estatuto; 

III. Abandono do cargo, assim considerada a ausência não justificada em 03 (três) 

reuniões ordinárias consecutivas, sem expressa comunicação dos motivos da ausência, à 

secretaria da Fundação; 

IV. Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo que exerce na 

Fundação; 

V. Conduta duvidosa. ~o ~ 
§ 1º - Defmida a justa causa, o diretor ou conselheiro será comunicado, a~ de~ 

notificação extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa prévia à 

Diretoria Executiva, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da ,iP ',. 1 

comunicação; 

~-
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ANTARES 
§ 2º - Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da 

apresentação de defesa, a representação será submetida à Assembleia Geral 

Extraordmária, devidamente convocada para esse fim, pela maioria do Conselho ou 

Diretoria que o convocar, ou ainda por 1/5 (um quinto) dos colaboradores quites com 

suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois 

terços) dos presentes, sendo, em primeira chamada, com a maioria absoluta dos 

colaboradores e em segunda chamada, meia hora após a primeira, com qualquer número 

de colaboradores, onde será garantido o amplo direito de defesa. 

CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Seção I - Da Organização 

Art. 12º - São órgãos da F AESPE: 

I - Assembleia Geral; 

II - Conselho de Administração da Instituição; 

III - Conselho de Administração Específico; 

IV - Conselho Fiscal; 

V - Diretoria Executiva. 

Art. 13º - A FAESPE não remunera de forma alguma ou a qualquer pretexto, os 

membros do Conselho de Administração da Instituição, do Conselho de Admini açao "--\\

1 
E specífico e Conselho Fiscal. • ~ ~ 

Parágrafo Único - A F AESPE ~ã~ . distribui lucros, ~~idendos, boni .1ca~oes, I'\.\~ ~ • 

participações ou parcelas do seu patnmoruo ou vantagens a dirigentes ou conselheiros, ~ ' 

ressalvadas a ajuda de custo, de caráter indenizat, , por reunião da qual participar. 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO FAESPE 
~ a AGE r /202 , 

~ 



f U N D A C A O 

ANTARES 
Seção II - Da Assembleia Geral 

Art. 14º - A Assembleia Geral é composta por todos os colaboradores em pleno gozo de 

seus direitos sociais, convocada e instalada na forma estatutária. 

§ 1 º - A Assembleia Geral será realizada anualmente para aprovar as contas da Diretoria 

Executiva e a cada 02 (dois) anos, com a finalidade de eleger a Diretoria Executiva; 

§ 2° - A Assembleia Geral realizar-se-á, extraordinariamente, quando justificada a sua 

convocaçao: 

I - Pelo Conselho de Administração da Instituição; 

II - Pela Diretoria Executiva; 

III - Peio Conselho Fiscal; 

IV - Pelo requerimento de 1/5 (um quinto) dos colaboradores com direito a voto. 

Art. 15º - A convocação da Assembleia Geral far~se-á uma única vez por me10 de 

notificação aos colaboradores, com antecedência de, no mínimo, 07 (sete) dias. 

§ 1 ° - O edital de convocação da Assembleia Geral deverá constar a data, horário, local e 

a respectiva ordem do dia. 

§ 2º - A Assembleia Geral instalar-se-á, em pnmetra convocação, com a presença 

maioria dos colaboradores e, em segunda, com qualquer número, não sendo inferior a um 

terço, meia hora depois, devendo ambas constar dos editais de convocação. 

Art. 16º - A Assembleia Geral compete privativamente: 

I - Eleger os membros do Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva; 

ESTATUTOSOCIALCONSO~ E V AGE - ( /2 1) ~~ 
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ANTARES 
II - Afastar temporariamente, designar ou destituir os membros da Diretoria Executiva, 

Conselho de Administração da Instituição, Conselho de Administração Específico e 

Conselho Fiscal; 

III - Aprovar o relatório de atividades e as contas da Diretoria Executiva; 

IV - Verificar a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens 

patrimoniais; 

V - Aprovar e dispor sobre alteração dos estatutos, por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois 

terços) de seus membros; 

VI - Deliberar sobre o encerramento das atividades e dissolução da Fundação, 

obedecendo os preceitos estabelecidos no Artigo 44 do Capítulo VII deste estatuto. 

§ 1 º - Em caso de afastamento ou destituição dos membros da Diretoria Executiva, 

Conselho de Administração da Instituição, Conselho de Administração Específico e 

Conselhos Fiscal, de que trata o inciso II, dever-se-á observar os procedimentos previstos 

no artigo 11 deste estatuto. 

§ 2° - Quando ocorrer o afastamento ou dispensa de qualquer membro da Diretoria 

Executiva e do Conselho Fiscal1 este será substituído pelo seu suplente, na forma deste 

Estatuto. 

§ 3º - Na falta de suplente, a Assembleia Geral nomeará outro membro interno, o qual 

terá as designações do membro substituído. O 
Art. 17° - Serão eleitos em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária os meJLs ·da ~ 
Diretoria Executiva, do Conselho de Administração da Instituição, do c n o de 

Administração Específico e do Conselho Fiscal. ~ tfl-,, 
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ANTARES 
§ 1 º - A eleição será realizada por votação aberta, sendo pennitida por aclamação, quando 

se tratar de chapa única. 

§ 2º - O registro de chapas e os demais trabalhos da eleição serão regulados pelo 

Regimento Interno da F AESPE. 

Seção III - Dos Conselhos de Administração 

Art. 18º - Faz parte da estrutura da FAESPE um Conselho de Administração da 

Instituição com atribuições exclusivas para apreciações e deliberações de matérias da 

Instituição e também Conselho de Administração Específico para apreciações e 

deliberações sobre matérias relacionadas diretamente a Contrato de Gestão, que pelas 

suas características necessitam de forma de constituição e atribuições específicas. 

§ 1 º - O Conselho de Administração da Instituição será constituído de 07 (sete) membros, 

composto da seguinte forma: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder 

Público, definidos pelo estatuto da entidade; (sendo 02 (dois) membros); 

b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades 

da SOCIEDADE CIVIL definidos pelo estatuto;(sendo 2 (dois) membros); 

c) Até 10% (dez por cento), no caso de associação civil de membros eleitos em dentre 

os membros ou os ASSOCIADOS; (sendo 1 (um) membro); 

d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do 

Conselho, dentre pessoas de NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSI~~ 

reconhecida idoneidade moral; (sendo 1 (um) membro); C;1( 
e) Até 10% (dez por cento) de MEMBROS INDICADOS ITOS 

n~: forma estabelecida pelo estatuto; (sendo 1 (um) membro) . 

--~ - Df'-.,\}VvJ-4------Hf--r+------+-,IM,,fl~-/-+--~ ~ 
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ANTARES 
I - O mandato dos membros do Conselho de Administração da Instituição será de 04 

(quatro) anos, admitida uma recondução; 

II - Especificamente o primeiro mandato de metade dos Membros eleitos ou indicados 

do Conselho de Administração pela Assembleia Geral Constituinte deve ser de 02 (dois) 

anos; 

III - O dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho sem 

direito a voto; 

IV - No caso de ocorrer vaga ou impedimento dos membros do Conselho de 

Administração da Instituição, o preenchimento será feito conforme decisão a ser tomada 

na primeira reunião do Conselho de Administração da Instituição que se realizar, 

obedecendo a paridade descrita nos incisos deste artigo; 

V - O Conselho de Administração da Instituição reunir-se-á ordinariamente, no mínimo 

03 (três) vezes a cada ano e extraordinariamente, a qualquer tempo mediante convocação 

da Diretoria Executiva, ou, de pelo menos 1/3 (um terço) de seus próprios membros; 

VI - As decisões do Conselho de Administração da Instituição serão tomadas por maioria 

com a presença, no mínimo de 2/3 (dois terços) dos seus membros; 

VII - É vedada a participação, no Conselho de Administração da Entidade e em diretorias 

da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até 

o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, 

Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados Federais, Deputados ~ 

Estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e ~ 

dos Municípios, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais e, ainda, dos 

integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e ~ ,. 

(ir . ~ 
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ANTARES 
indireta, nesta compreendidas as empresas estatais, de quaisquer Estados da Federação e, 

também dos Municípios onde a Entidade atuar; 

VIII - A Diretoria Executiva da entidade participará das reumoes do Conselho sem 

direito a voto; 

IX - Os conselheiros não receberão qualquer espécie de remuneração pelos serviços que, 

nesta condição, prestarem à Fundação, ressalvada a ajuda de custo, de caráter 

indenizatório, por reunião da qual participar; 

X - Os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretória Executiva da entidade 

devem renunciar ao assumir funções executivas; 

XI - Os representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" deste Artigo devem 

corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho de Administração da 

Entidade; 

XII - Criar Conselhos de Administração Específicos, ainda com composição e 

competência distintas do já existente, para exercer atribuições referentes a contratos de 

gestão específicos e, também, para atender às especificidades das Leis para fins de 

pedidos de qualificação da entidade nos Estados, Municípios e no Distrito Federal, 

podendo ter atribuições e finalidades distintas, as quais deverão ser aprovadas por 

Assembleia Geral; 

Lei Geral de Organização Social e Leis específicas de cada Estado, Município e no . 

Distrito Federal, principalmente no que tange a composição e competências e, o 

conteúdo destas especificidades terão poderes estatutários. ~ ; _ 

~ 
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ANTARES 
a) Fixar o âmbito de atuação da Entidade, para consecução do seu objeto, bem como, o 

planejamento estratégico, a coordenação, controle e a avaliação global, definindo as 

suas diretrizes fundamentais de funcionamento; 

b) Aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade; 

c) Aprovar o Plano Anual de Atividades; 

d) Escolher, designar e destituir os membros da diretoria; 

e) Aprovar as normas de qualidade, fixar a remuneração dos membros da Diretoria 

Executiva, em valores compatíveis com os de mercado, seja da União, ou em 

qualquer Estado e Município, atuar a organização social, desde que não superiores ao 

teto estabelecidos pelas Leis Municipais, E staduais e/ ou Federal, que tratem deste 

assunto, respectivamente; 

f) Aprovar o regimento interno da entidade, que disporá, no mínimo sobre a estrutura, 

forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências; 

g) Aprovar, por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros, o 

regulamento próprio contendo procedimentos que devem adotar para a contratação 

de obras, serviços, compras e alienações e admissão de pessoal, sendo vedada a 

entidade de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas, 

CUJOS dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ ou equivalentes sejam 
O 
O 

agentes públicos de poder, órgão ou entidade de administração pública municipal, J. 
estadual ou federal, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo,~~ 

adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ ou ~ 

equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório, bem como ,b_ ~ 

aprovar o plano de cargos e salários, benefícios e e uneração dos empregados da ~ ✓---
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ANTARES 
entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior 

remuneração paga aos membros da Diretoria Executiva; 

h) Aprovar e encaminhar ao órgão superior da execução do contrato de gestão os 

relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria Executiva; 

i) Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxilio de 

auditoria externa; 

j) Responder às consultas feitas pela Diretoria Executiva; 

k) Deliberar, em conjunto com a Diretoria Executiva, sobre os casos omissos neste 

Estatuto e no Regimento Interno; 

1) Executar outras atividades correlatas. 

§ 3º Em hipótese alguma poderá qualquer membro do Conselho de Administração da 

Instituição exercer acumuladamente atividades dos cargos como membros da Diretoria 

Executiva. 

§ 4° O Conselho de Administração da Entidade é o órgão máximo da FAESPE. 

Art. 19° - O Conselho de Administração Especifico para atender aos requisitos da Lei nº 

15.503/2005 do Estado de Goiás será constituído de 07 (sete) membros, sendo composto 

da seguinte forma: 

a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros o 

os associados (até 03 membros serão admitidos); 

ESTATUTO SOCIAL CONS~ SPE ~ Ata 
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ANTARES 
b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do 

conselho em Assembleia Geral, dentre PESSOAS DE NOTÓRIA CAPACIDADE 

PROFISSIONAL e reconhecida idoneidade moral (03 membros); 

c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade (01 membro). 

I - O mandato dos membros do Conselho de Administração Específico do Estado de 

Goiás será de 04 (quatro) anos, admitida uma recondução; 

II - Os membros componentes do Conselho de Administração Específico do Estado de 

Goiás, determinados nas alíneas "a" e "b" corresponderão a mais de 50% (cinquenta por 

cento) do Conselho; 

III - Especificamente o primeiro mandato de metade dos Membros eleitos ou indicados 

do Conselho de Administração Específico do Estado de Goiás pela Assembleia Geral 

Constituinte deve ser de 02 (dois) anos; 

IV - O dirigente máximo da entidade deve participar das reumoes do Conselho sem 

direito a voto; 

V - O Conselho de Administração E specífico deve reunir-se ordinariamente, no mínimo 

03 (três) vezes a cada ano e extraordinariamente, a qualquer tempo mediante convocação 

da Diretoria Executiva, ou, de pelo menos 1/3 (um terço) de seus próprios membros; r{) 
VI - As decisões do Conselho de Administração Específico serão tomadas por maioria~ 

com a presença, no mínimo de 2/3 (dois terços) dos seus membros; ~ 

VII - Os Conselheiros não receberão qualquer espécie de remuneração, pelos serviços '0 
que, nesta condição, prestarem à F AESPE, ressalvada a ajuda de custo de caráter 

1PJ:, 
~ 
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VIII - Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrarem a Diretoria da entidade 

devem renunciar ao assumirem funções executivas; 

IX - É vedado a participação, no Conselho de Administração Específico e em diretorias 

da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade até 

o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice Governador, dos Secretários de Estado, 

Presidentes de Autarquias ou Fundações, Senadores, Deputados Federais, Deputados 

Estaduais, Membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e 

dos Municípios e, ainda, dos integrantes dos quadro de direção de quaisquer outros 

órgãos da administração direta e indireta, nesta, compreendida as empresas, estatais, todos 

do Estado de Goiás; 

X - Os membros de Conselho e Diretores, estatutários ou não, da F AESPE não poderão 

participar da estrutura de mais de uma entidade como tal qualificada no Estado de Goiás; 

XI - A vedação prevista no item ''VIII'? acima, não se aplica a celebração de contrato de 

gestão como organização social, que pela sua própria natureza, já e teja constituída pelas 

autoridades ali referidas; 

XII - Em hipótese alguma poderá qualquer membro do Conselho Administrativo 

Específico exercer acumuladamente atividades dos cargos como membros da Diretoria 

Executiva. 

§ 1 º - São atribuições privativas do Conselho de Administração Específico: 

a) Fixar o âmbito de atuação da F AESPE, para a consecução do objeto estabelecido no~ 

Contrato de Gestão; 

l 

b) Aprovar o Plano Anual de Atividades, correspondentes ao objeto do Contrato ~de ÂA -:_ . 

Gestão; 'flN 

~-
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ANTARES 
c) Aprovar a proposta de orçamento da aplicação dos recursos correspondentes ao 

Contrato de Gestão; 

d) Fixar a remuneração dos membros das Diretorias, em valores compatíveis com os de 

mercado, no estado de Goiás, com valores limitados ao teto do Executivo Estadual, 

conforme a necessidade e possibilidade da organização correspondente ao Contrato de 

Gestão; 

e) Aprovar, por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros, o regulamento 

próprio, contendo os procedimentos que devem adotar para a contratação de obras, 

serv1ços, compras e alienações e admissão de pessoal, bem como o plano de cargos e 

salários, benefícios e remuneração dos empregados da entidade, que não poderá 

ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos 

membros da Diretoria; 

f) Aprovar o regimento que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de 

gerenciamento, os cargos e respectivas competências correspondentes à gestão do objeto 

do Contrato de Gestão; 

g) Aprovar e encaminhar ao órgão superv1sor da execução do contrato de gestão, os 

relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria Executiva da 

FAESPE, correspondentes ao Contrato de Gestão; 

h) Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos j 
financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa, 

correspondentes ao Contrato de Gestão; 

~~ ~;· 
j) Deliberar, em conjunto com a Diretoria Executiva, sobre os casos omissos nestTh . 

Estatuto e no Regimento Interno nos assunt pertinentes do Contrato de Gestão. \~ 

i) Responder às consultas feitas pela Diretoria E xecutiva; 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO FAESPE a AG~ 3/2021) 
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Seção IV - Do Conselho Fiscal 

Art. 20º - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da administração contábil e financeira 

da Fundação e será constituído de no mínimo 03 (três) membros efetivos e de 03 (três) 

suplentes eleitos entre os colaboradore5 para mandato de 1 a 3 anos, permitindo a 

reeleição pelo igual período de no máximo 1/3 (um terço) de seus membros. 

§ 1 ° - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, no mínimo uma vez a cada ano e, 

extraordinariamente, a qualquer momento, mediante convocação da Diretória Executiva 

ou de, pelo menos 2/3 (dois terços) de seus próprios membros. 

§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria, com a presença, no 

mínimo, de 2/3 (dois terços) dos seus membros. 

§ 3º - É vedada a participação, no Conselho Fiscal, de cônjuges, companheiros ou 

parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, do Gove1nador, Vice

Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, 

Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, 

Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, 

secretários municipais e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer 

outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas 

estatais, de todos os Estados da Federação e dos Municípios. 

§ 4º - A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Instituição e o Conselho 

de Administração Específico, poderão participar das reuniões do Conselho Fiscal, sem 

direito a voto . 

§ 5º - Os conselheiros Fiscais não receberão remuneração pelos serviços que nessa 

indenizatório, por reunião da qual participar. 
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ANTARES 
§ 6º - Os Conselheiros indicados para integrar a Diretoria Executiva ou o Conselho de 

Administração da Instituição devem renunciar ao assumir funções executivas. 

Art. 21 ° - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Fiscalizar assídua e minuciosamente a administração da F AESPE, exercida pelos 

Diretores da entidade e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

II - Analisar a prestação de contas mensal e anual da Entidade, elaborando o competente 

parecer; 

III - Informar ao Conselho de Administração da Instituição eventuais irregularidades da 

Diretoria Executiva no desempenho de suas funções; 

IV - Exercer vigilância integral sobre o patrimônio, escrituração e movimentação 

financeira da entidade, velando pela observância do estatuto e das leis, podendo 

requisitar, a qualquer momento, documentação comprobatória das operações realizadas 

pela Diretoria Executiva; 

V - Lavrar em livros de atas e pareceres o resultado dos exames procedidos; 

VI - Apresentar, ao Conselho de Administração da Instituição, pareceres sobre os 

negócios e as operações sociais do exercício, tomando por base o balanço, o inventário e 

as contas da Diretoria Executiva; 

VII - Acusar as irregularidades verificadas, sugerindo medidas saneadoras; ~ VIII - Examinar e emitir parecer sobre relatórios e balancetes da entidade; ~~ 

IX - Examinar e emitir parecer sobre os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, e ~ 

respectivas demonstrações financeiras , elaboradas elo órgão executivo, relativo às contas ~ '.,., 

anuais ou de gestão da entidade; ~ 
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X - Executar outras atividades correlatas; 

XI - Pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo órgão diretivo ou pelo 

órgão deliberativo. 

§ 1 ° - É vedada a participação, no Conselho Fiscal de cônjuges, companheiros, parentes 

por consanguinidades ou por afinidades até o terceiro grau, do Governador, Vice 

Governador, dos Secretários de Estado~ Presidentes de autarquias ou de fundações , 

Senadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais, Membros do Judiciário, do 

Ministério Público, dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, 

daqueles que integram o quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração 

direta ou indireta, estando compreendidas nestas as empresas statais do Estado da 

Unidade Federativa. 

§ 2º - Em hipótese alguma poderá qualquer membro do Conselho Fiscal exercer 

acumuladamente atividades dos cargos como membros da Diretoria Executiva. 

Seção V - Da Diretoria Executiva 

Art. 22º - A Diretoria Executiva será composta por: 

I - Presidente; 

II - Diretor Executivo; 

III - Secretário; 

IV - Diretor Administrativo e Financeiro; 

V - Diretor Técnico e Científico. 

~ 
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ANTARES 
§ 1 º - A Diretoria Executiva será designada a cada 02 (dois) anos, pelo Conselho de 

Administração da Instituição e eleita pela Assembleia Geral Ordinária, convocada 

especialmente para este fim. 

§ 2º - O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 02 ( dois) anos, podendo, 

excepcionalmente, prorrogar-se até a posse de seus sucessores, permitindo-se uma 

reeleição. 

Art. 23º - Compete ao Presidente: 

I - Coordenar as atividades da Diretoria Executiva e presidir as reuniões, exercendo o 

voto de desempate e participar das reuniões do Conselho de Administração da 

Instituição, do Conselho de Administração Específico e do Conselho Fiscal; 

II - Convocar a Assembleia Geral, o Conselho de Administração da Instituição e o 

Conselho de Administração Específico, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva para as 

respectivas reuniões; 

III - Representar a F AESPE ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo 

designar outra pessoa por procuração, desde que aprovado pelo Conselho de 

Administração da Instituição; 

IV - Abrir contas, assinar cheques e ordens de pagamento, sempre conjuntamente com o 

Diretor Administrativo e Fihanceiro, ou com outra pessoa designada por procuração, 

desde que este seja aprovado pelo Conselho de Administração da Instituição; 

V - Cumprir e fazer cumprir as prescrições deste Estatuto, bem como as diretrizes 

estabelecidas no Regimento Interno; 

~ 
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VI - Elaborar e submeter ao exame do Conselho de Administração da Instituição e Fiscal 

o plano anual de atividades da F AESPE, o seu orçamento e as propostas de despesas 

extraordinárias; 

VII - Submeter suas contas ao exame do Conselho de Administração da Instituição e 

Fiscal para parecer, remetendo-as a seguir à Assembleia Geral; 

VIII - Submeter ao Conselho de Administração da Instituição e Conselho Fiscal o 

relatório de suas atividades e a situação financeira da F AESPE, em cada exercício; 

IX - Criar e prover cargos necessários aos serviços técnicos e administrativos; 

X - Promover campanhas de levantamento de fundos. 

§ 1 º - O Presidente será substituído, em suas faltas e impedimentos pelo Diretor 

Executivo. 

§ 2º - Em caso de renúncia, destituição ou morte do Presidente, será realizada Assembleia 

Geral extraordinária para suprir a vacância. 

Art. 24º - Compete ao Diretor Executivo: 

I - Promover a realização dos fins da F AESPE; 

II - Elaborar o Regimento Interno; 

III - Aprovar a admissão de colaboradores; 

IV - Convocar a Assembleia Geral e reuniões do Conselho de 

Instituição e do Conselho Fiscal; 

~ 
Administração d~ 

~~; V - Substituir o Presidente em seus Impedimentos e faltas; 

VI - Respeitar e fazer respeitar o presente Estatuto; 
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VII - Realizar planejamentos, estudos e análises referentes a orgamzaçao, projeções e 

limitações financeiras, mão-de-obra disponível, abastecimento e estoque de materiais; 

VIII - Promover análises relativas ao atingimento de metas organizacionais; 

IX - Sugerir contratos, convênios e parcerias que otimizem o atingimento das metas 
. . . 

orgaruzac1ona1s. 

§ 1 º - O Diretor Executivo será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Diretor 

Administrativo e Financeiro. 

§ 2º - Em caso de renúncia, destituição ou morte do Diretor Executivo será realizada 

Assembleia Geral extraordinária para suprir a vacância. 

Art. 25º - Compete ao Secretário: 

I - Superintender o funcionamento de todos os serviços de secretaria; 

II - Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e as do Conselho de Administração da 

Instituição, do Conselho de Administração Específico, Fiscal e Técnico Científico, 

redigindo suas atas; 

III - Substituir o Diretor Administrativo e Financeiro em seus impedimentos, ou 

afastamento ou renúncia. 

§ 1 º - O Secretário será substituído, em suas faltas e impedimentos , pelo Diretor ,~ 

Executivo. ~ 
§ 2° - Em caso de renúncia, destituição ou morte do Secretário será realizada Assemble1 

Geral extraordinária para suprir a vacância. 

Art. 26º - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro. 
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ANTARES 
I - Ter sob a sua guarda e responsabilidade os valores da F AESPE; 

II - Abrir contas, assinar cheques e ordens de pagamento, sempre conjuntamente com o 

Presidente, podendo esta competência ser designada por procuração a outra pessoa, 

desde que este seja aprovado pelo Conselho de Administração da Instituição; 

III - Promover e dirigir a arrecadação da receita social, depositá-la e aplicá-la de acordo 

com decisão do Conselho de Adrrúnistração da Instituição e do Conselho de 

Adrrúnistração Específico; 

IV - Ordenar pagamentos nos lirrútes estabelecidos no Regulamento Interno, ou pela 

forma estabelecida por decisão do Conselho de Administração da Instituição e do 

Conselho de Adrrúnistração Específico; 

V - Manter em dia a escrituração das receitas e das despesas da Fundação e de todos os 

atos e fatos da administração econôrrúca e financeira, correspondente a Contrato de 

Gestão; 

VI - Apresentar ao Presidente os balancetes mensais, o relatório anual sobre a situação 

financeira e a prestação de contas, que deverão ser encaminhados ao Conselho Fiscal para 

exame e parecer, fornecendo a esses órgãos as informações complementares que lhe 

forem solicitadas . 

§ 1 º - O Diretor Administrativo e Financeiro será substituído, em suas faltas e 

impedimentos, pelo Diretor E xecutivo. 

§ 2º - Em caso de renúncia, destituição ou morte do Diretor Adrrúnistrativo e Financeiro 

será realizada Assembleia Geral extraordinária para sup 

~ ~ 1)~; 

~ 
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Art. 27º - São atribuições do Diretor Técnico e Científico: 

I - Elaborar a política profissional, científica, tecnológic 
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ANTARES 
II - Emitir pareceres relativamente ao relatório anual de atividades, aos programas 

científicos e tecnológicos, bem como avaliar seus resultados para que melhor possam 

atender às políticas de trabalho definidas; 

III - Contribuir para a melhoria do plano de trabalho; 

IV - Apreciar avaliações do desempenho institucional realizadas e os critérios utilizados; 

V - Propor novas atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação a serem desenvolvidas, 

avaliados os esforços e recursos a serem envolvidos; 

VI - Avaliar programas, projetos e atividades; 

VII - Avaliar e gerar convênios e projetos de pesquisa institucionais e interinstitucionais; 

VIII - Acompanhar as execuções da instituição, sendo os responsáveis técnicos das 

mesmas. 

CAPÍTULO V - DAS RECEITAS E DO PATRIMÔNIO 

Art. 28º - Os recursos financeiros necessários à manutenção da Fundação serão obtidos: 

I - Por convênios ou contratos com órgãos e entidades governamentais ou instituições 

privadas, para custeio, desenvolvimento e/ ou execução de projetos de interesse na área 

de atuação da Fundação; 

II - Por contratos de prestação de serviços educacionais, técnico-científico ou de Gestão 

na área da educação, os quais sejam desenvolvidos pela Fundação; 

III - Por rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes 

patrimônio sob sua administração; 

IV - Por doações e legados destinados a apoiar suas ativid 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO FAESPE t:)A) (Ata AGE 
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ANTARES 
V - Por subvenções sociais que lhe forem transferidas pelo Poder Público; 

VI - Por contribuições dos colaboradores e de terceiros; 

VII - Por receitas oriundas de incentivos à educação prevista em legislação; 

VIII - Por receitas provenientes de títulos, ações ou papéis financeiros de propriedade da 

Fundação; 

IX - Por juros bancários e outras rendas resultantes de operação de crédito de qualquer 

natureza; 

X - Por usufrutos instituídos a favor da Fundação; 

XI - Por receitas provenientes de rendas de produtos de sua manufatura e de royalties e 

ou assistência decorrente de negociação com terceiros de direitos relativos à propriedade 

industrial; 

XII - Por outros que porventura lhe forem destinados. 

Art. 29º - A Fundação aplicará integralmente suas rendas, recursos e eventuais excedentes 

financeiros na manutenção e desenvolvimento de suas atividades institucionais no 

território nacional. 

Art. 30º - A F AESPE não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações 

ou parcelas do seu patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de 

desligamento, retirada ou falecimento de membro da Entidade. 

Art. 31 º - O patrimônio da Fundação é formado pelos bens móveis, imóveis, veículos 

propriedade intelectual, semoventes, ações e títulos que a FAESPE 

adquirir. poss4~~: 
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ANTARES 
CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO FINANCEIRO E SEUS RESULTADOS 

Art. 32º - O exercício social coincide com o ano civil, iniciando em 1 ° (primeiro) de 

janeiro e findando em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. 

Parágrafo único - Ao final de cada exercício será levantado o Balanço Patrimonial e as 

demais Demonstrações Contábeis e Financeiras, que serão submetidas à apreciação do 

Conselho Fiscal e, se for o caso, à Auditoria, para posterior apresentação pela Diretoria à 

Assembleia Geral Ordinária. 

Art. 33º - A FAESPE prestará contas nos termos da legislação pertinente do Balanço 

Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício levantado ao termino do exercício 

financeiro, todos os Relatórios Financeiros e o Relatório de Execução do Contrato de 

Gestão, que deverão ser publicados obrigatoriamente no Diário Oficial dos Estados e 

Municípios em que atuar, anualmente, caso necessário, no DOU. Para os Relatórios 

Financeiros, bem como os Balanços devem ser observados os princípios fundamentais de 

contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade, acompanhado de parecer 

técnico-contábil de empresa auditora independente que ateste sua veracidade e 

conformidade com a legislação em vigor. 

Art. 34º - A té 90 (noventa) dias após o encer.ramento de cada exercício, o Presidente 

apresentará a prestação anual de contas ao Conselho de Administração da Instituição. 

Art. 35º - O Conselho de Administração da instituição, dentro de 30 (trinta) dias, 

examinará a prestação de contas a que se refere o artigo anterior e determinará o seu 

encaminhamento para publicação. 

Art. 36º - A instituição dará publicidade de sua Prestação de Contas anual, e se for o caso, 

publicará em jornal um resumo dos documentos qu a instrumentalizam. ~ ~ '. · 
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ANTARES 
Art. 37º - A FAESPE mantém escrituração de suas receitas e despesas transcritas em 

livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão e o superávit 

porventura apurado, será obrigatoriamente aplicado na consecução dos objetivos da 

entidade, observando estritamente o disposto neste Estatuto e legislação pertinente. 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕE S GERAIS E T RANSITÓRIAS 

Art. 38º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, "ad referendum" do 

Conselho de Administração da Instituição. 

Art. 39º - A D iretoria não poderá renunciar direitos, hipotecar ou empenhar bens, sem a 

prévia aprovação do Conselho de Administração da Instituição. 

Art. 40º - Em todos os atos e compromissos da F AESPE serão observados com todo 

rigor os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade 

e da eficiência. 

Art. 41 º - Os membros do Conselho Fiscal e Diretores, estatutários ou Não, desta 

Instituição não poderão participar da estrutura de mais de 01 (uma) entidade qualificada 

como Organização Social no Estado de Goiás. 

Art. 42° - Se houver necessidades, apontadas pelas atividades desta organização social em 

projetos de várias unidades da federação, poderão ser criados, mediante alteração 

estatutária, Conselhos Administrativos Específicos para deliberações e gestões no 
correspondentes a cada contrato de gestão específica. ""' 

Art. 43º - Disposições de caráter IMPERATIVO: ~ ~ 
I - A Instituição aplica suas rendas, recursos e eventuais resultados operacionais - ~

1 

superávit apurado em suas demonstrações contábei ' - integrahnente em território ~' · 

nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus bjetivos instit 
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serviços diretamente aos segmentos carentes da população, na área da assistência e 

desenvolvimento social; 

II - A Instituição não distribui resultados, dividendos, lucros, vantagens, bonificações, 

participações ou parcela do seu patrimônio a colaboradores, sob nenhuma forma ou 

pretexto; 

III - ão percebem seus conselheiros, benfeitores ou equivalentes, remuneração, 

vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão 

das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos 

constitutivos e/ ou estatutos sociais, ressalvada a ajuda de custo, de caráter indenizatório, 

por reunião da qual participar; 

IV - A Instituição aplica as subvenções e dotações recebidas nas finalidades a que estejam 

vinculadas; 

V - A Instituição nao constitui patrimônio exclusivo de um grupo determinado de 

indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficente de 

assistência social; 

VI - Os recursos advindos dos Poderes Públicos deverão ser aplicados dentro do 

Município de sua sede, ou no caso de haver unidades prestadoras de serviços a ela 

vinculadas, no âmbito do Estado concessor; 

VII - A Instituição mantém certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa 

de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Bra · 

e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; ~ 

VIII - A Instituição mantém escrituração contábil regular que registre as receitas e h < 

despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma egregada, em con~ ância com i · 
as normas emanadas do Conselho F edetal de Conta bili ad , v0 /1., ~ 

~ OSOC~ FAESPE ~ GE' 1S 
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IX - A Instituição mantém em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data 

da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os 

relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação 

patrimonial; 

X - A Instituição cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; 

XI - A Diretória da Fundação tem mandato por período determinado, com a 

possibilidade de sua reeleição, observando não infringir o princípio constitucional 

democrático de temporariedade e alternância de poder. 

Art. 44º - O presente estatuto social poderá ser refonnado, no todo ou em parte, a 

qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente 

convocada para este fim, composta de associados contribuintes em dia com suas 

obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos 

presentes, sendo em primeira chamada, com a maioria absoluta dos associados e em 

segunda chamada, meia hora após a primeira, com qualquer número de associados , e 

entrará em vigor na data de seu registro em cartório. 

Parágrafo único - As propostas para alte.ração do presente estatuto poderão ser 

formuladas por qualquer colaborador, encaminhadas ao Diretor Presidente com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da realização da Assembleia Geral. 

Art. 45º - A Fundação poderá ser dissolvida> a qualquer tempo, uma vez constatada a 

impossibilidade de sua sobrevivência, face à impossibilidade da manutenção de seus 

objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatutárias ou, ainda, por 

carência de recursos financeiros e humanos, mediante deliberação de Assembleia Geral 

Extraordinária, especialmente convocada para este fim, c mposta de colaboradores em 

dia com suas obrigações sociais, não p~ ela deli r r sem voto concorde de 2/3 
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(dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a totalidade dos associados 

e em segunda chamada, meia hora após a primeira, com a presença de, no mínimo, 1 /3 

(um terço) dos colaboradores. 

Parágrafo único - Fica previsto a incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das 

doações que lhe forem destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de 

suas atividades, exclusivamente quanto aos advindos do contrato de gestão com o Poder 

Público federal, estadual, do distrito federal ou dos municípios, em caso de extinção ou 

desqualificação, ao patrimônio de outra fundação qualificada como Organização Social 

no âmbito da União, Estado, Distrito Federal ou dos municípios da mesma área de 

atuação, ou ao patrimônio desses onde a entidade estiver atuando. 

Art. 46º - O presente Estatuto entrará em vigor a partir de sua aprovação pela Assembleia 

Geral Extraordinária e respectivo registro. 

Goianésia/GO, aos quinze dias de março de 2021. 

Professora M 
res1 ente 

ernandes 
.968 
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