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ESTATUT0 SOCIAL

(CONSOLIDACAO EM RAZAO DE ALTERAC6ES REGISTRADAS)

CAPITULO I

DA QUALIFICACAO SOCIAL, NATUREZA JURiDICA, SEDE,

FORO, OBJETO SOCIAL, DURACAO.

Art.   10  -  0   Instituto  Brasileiro  de  Cultura,   Educagao,   Desporto  e  Saude  -

lBRACEDS,    inscrito    no    CNPJ    11.067.643/0001-79,    constitui-se    em    uma

associagao  com  personalidade juridica  de  direito  privado,  com finalidades  nao

lucrativas, regida pelo presente Estatuto, por Normas e Procedimentos lnternos

e  pelas  legislag6es  a  Rua  19,  n°  120,  Qd.  23  Lt.  06,  T6rreo,  Setor  Marechal

Rondon  -  Goiania/GO,  CEP:  74.560-460,  tendo  iniciado  suas  atividades  em

04/05/2009, por tempo indeterminado.

Paragrafo  Onico  -  A  fim  de  cumprir  seus  objetivos  e  finalidades  sociais,  o

lnstituto   Brasileiro  de  Cultura,   Educagao,   Desporto  e  Satlde  -  IBRACEDS,

estrutura    para    o    gerenciamento,    quantas    unidades    operacionais    forem

necessarias,  podendo instalar, transferir ou suprimir filiais e escrit6rio de gestao

em   qualquer  unidade  federativa  do   pals  as  quais  serao   regidas   por  este

estatuto.

Art.  2°  -  Na  qualidade  de  associagao  independente  de  carater  educacional,

cientifico,  cultural,  desporto  e  sadde  tern  por finalidades,  as  abaixo estatuidas

entre outras correlatas:

I.           Promover  seminarios,   palestras,   cursos,   show,   musicais,   teatrais,

culturais  e  atividades  correlatas,  visando  a  difusao  da  cultura  e  do

conhecimento cientifico;
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Promover e estimular o estudo das ci6ncias e da cultura em todos os

seus  campos,   propiciando  a  difusao  do  conhecimento  cientifico  e

cultural;

Ill.         Promover  a  defesa  de  bens  e  direitos  sociais,  coletivos  e  difusos

relativos   ao   meio   ambiente,   ao   patrim6nio   cultural,   aos   direitos

humanos e dos povos;

lv.        Promover  e  incentivar  ag6es  e  cursos  que  possam  contribuir  para

melhoria e preservagao do meio ambiente;

V.         A    prestagao    de    servigos    de    gestao    a    sadde,    com    enfoque

interdisciplinar,       aos       atendimentos       integrais       nos       ambitos

ambulatoriais,   internag6es   clinicas  e   cirurgicas  de   carater  eletivo,

urgencia ou emergencia;

VI.        Gerenciamento   de   espagos   educativos,    culturais,   Ambientais   e

hospitalares;

Vll.      A formagao, capacitagao de leigo, orientagao e o aperfeigoamento de

profissionais,   de   nivel   m6dio  e  superior,   para  o  desempenho   de

ag6es   de   controle   e   tratamento   da   satlde,   baseados   na   6tica

humanistica dos principios da medicina;

Vlll.     A  realizagao  de  pesquisas  cientifica  com  enfoque  na  prevengao  e

tratamento de doengas;

lx.        Intercambio  para  o  desenvolvimento  apreendido  no  seu  campo  de

atuagao,  isoladamente ou  em  colaboragao  com  os  poderes  ptlblicos

ou entidades particulares com fins econ6micos e nao econ6micos;

X- Exercer atividades  remuneradas  nos  campos  da  educagao,  cultura,

medicos,  cirtlrgicos e  hospitalares, em geral,  com  proposito de haver

aportes   de   recursos   financeiros   as   atividades   assistenciais   nao

remuneradas,  quando  desenvolvidas  sem  parceria  com  os  poderes

ptlblicos;
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Xl.        Planejar,  gerenciar,  executar,  acompanhar,  desenvolver  projetos  de

educagao   basica,   nos   niveis   fundamental   e   m6dio   e   de   ensino

superior   na   forma   presencial   ou   a   distancia,    utilizando-se   das

parcerias   necessarias   no  ambito  da  administraeao  publica   ou   de

entidades privadas;

XII.       Assessorar a pesquisa cientifica do ensino e treinamento educacional

e    cultural    visando    o    desenvolvimento    de    novas    tecnologias,

aperfeigoamentos, formagao e o treinamento de profissionais da area

da saude, educagao,  esporte e cultura,  inclusive com o oferecimento

de estagios para os profissionais nas areas e atuagao do IBRACEDS

e correlatas, bern como residencia medica hospitalar;

XIIl.     A   divulgagao   das   informag6es   e   dos   conhecimentos   tecnicos   e

cientificos,    relacionadas   a   produgao   cultural   e   coligir   textos   de

autores diversos as areas de finalidades deste estatuto;

XIV.     Incentivar    e    financiar    ag6es    de    tratamento    preventivos    para

dependentes   quimicos   em   ambientes   de   internagao,   bern   como

acompanhamento,    tratamento    e    orientagao    aos    familiares    de

pessoas com dependencia;
XV.       Estimular  o   aperfeigoamento  e   o   cumprimento   de   legislagao   que

instrumentalize a consecugao dos presentes objetivos;

XVI.     Promover projetos  e  a96es  que  visem  a  preservagao,  bern  como  a

recuperagao de areas degradadas  no  meio ambiente  urbano e  rural,

bern   como   a   protegao   da   identidade   fisica,   social   e   cultural   de

agrupamentos   urbanos   com   recursos   pr6prios   ou   advindos   de

convenios ou outras formas juridicas possiveis;

Xvll.    Estimular   e   dedicar   esfongos,   investimentos   e   incentivos   para   a

criagao de projetos similares em outras unidades federativas no pals

e no exterior;
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XVIIl.   Exploragao de servigos na area de informatica e telemedicina;

XIX.     Fornecimento   e   locagao   de   mao-de-obra,   prestagao   de   servieos

compartilhados de assistencia tecnica especializada  ou  nao,  mesmo

em   carater  temporario,   gestao  de  agencias  de  atendimento,   nas

atividades    t6cnicas,     administrativas,     operagao    de    mesas    de

atendimento  eletr6nicos,  maquinarios  eletricos  e  eletr6nicos  de  uso

continuo e em servigos de recepgao e gerenciamento de pessoas;

XX.      Servigos de analise de sistemas, digitagao e digitalizagao, transcrigao

e   processamento   de   dados.    Programas   de   gerenciamento   de

projetos  tecnol6gicos  e  informatica  empresariais,  coleta  de  dados,

informag6es atraves de  pesquisa  informatizada,  desenvolvimento de

software e sistemas especificos;

Xxl.     Consultoria     e     assessoria     em     areas     tecnol6gicas,     locagao,

manutengao e comercializagao de programas para computador;

XXII.    Servigos de consultoria, analise, projeto e execugao de seguranga da

informagao;

Xxlll.   Servigos  tecnicos  de  Engenharia  Ambiental  elaboragao  e  gestao  de

projetos socioambientais;

XXIV.  Executar  a   Educagao   Profissional   Tecnol6gica,   de   ensino   e   sua

extensao, ofertando cursos de Formagao lnicial e Continuada, cursos

T6cnicos    de    Nivel    Medio    e    Tecnol6gicos,    nas    modalidades,

Presencial e EAD -Ensino a Distancia;

XXV.   Promover     o      Desenvolvimento     Tecnol6gico,      Desenvolvimento

Cientifico  e   Educagao   profissional   e  tecnol6gico   para   instituig6es

associadas;

Xxvl.  Assistencia t6cnica e extensao rural.

Art.  30 -  Para  o cumprimento dos objetivos e finalidades sociais o  lBRACEDS,

podera:
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11.

Realizar  convenios,  acordos  e  contratos  para  gestao  de  entidades

parficulares  e/ou  ptlblicas  para  a  realizaeao  de  cursos  em  todas  as
areas   culturais   e   cientificas   do   conhecimento   humano,   inclusive

qualificagao     profissional,     aperfeigoamento,     graduagao     e     p6s-

graduagao;

Organizar  e  promover  shows,  eventos  culturais,   palestras,   cursos

profissionais de graduagao e p6s-graduagao, congressos, seminarios
regionais, nacionais e internacionais;

Ill.         Firmar   convenios,   intercambios,   promovendo   iniciativas   conjuntas

com  organizag6es  e  entidades  publicas e/ou  privadas,  nacionais  ou

estrangeiras, sempre com os objetivos de aperfeigoar e fazer cumprir

as finalidades e objetivos sociais deste estatuto;

lv.        Prestigiar   as   entidades   que   possam   contribuir   para   os   fins   do

IBRACEDS,    criando    mecanismos   de    intercambios    com    6rgaos

especializados  do  pals  e  do  exterior,   incentivando  a   cooperagao

tecnica e ampliando suas relag6es;

V.         Fundar editora para publicag6es pertinentes as suas atividades;

VI.        Manter   intercambio   com   as   instituig6es   similares   do   pals   e   do

exterior;

Vll.       Colaborar    com    os    poderes    ptlblicos,    com    as    universidades,

pertinente ao estudo e aperfeigoamento das ciencias e da cultura;

VIIl.      Estimulara produgao cientifica e cultural;

lx.        Prestar servigos de consultoria e assessoramento;

X.          Promover e ensinar, a pesquisa e o desenvolvimento institucional;

Xl.        Realizar   qualquer   outra   manifestagao   compativel   com   os   seus

objetivos sociais;

Art.  40  -  Para  melhor  cumprimento  de  seus  objetivos  e  finalidades  sociais,  o

lBRACEDS podera adquirir bens corp6reos e incorp6reos, m6veis e im6veis.

`
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CAPITULO  11

DA COMPOSICAO DO QUADRO DE ASSOCIADOS

Art.   5°   -   0   quadro   de   associados   do   IBRACEDS   e   constituido   com   as

segu.intes  categor.ias..  Associados   Fundadores,   Efetivos  e   Benem6ritos,   os

quais devem ser geridas por Pessoas Fisicas ou  Pessoas Juridicas de not6ria
capacidade profissional e  idoneidade moral,  nas areas de atuagao do  instituto,

e que estejam de acordo com  os objetivos e finalidade do estatuto e desejem

contribuir para que os mesmos sejam alcangados:

I.          Assoc/-ados Fundadores..   Estes possuem direito a expressar suas

opini6es   em   assembleias;   direito   de   votos;   assinarem   a   ata   de

constituieao do lBRACEDS.

11.         Assoc;adds  Efethros.. Sao  considerados  associados  colaboradores

aos objetivos e finalidades sociais do lBRACEDS e para participarem

de   maneira    intensiva   e   frequente   nas   ag6es   do   instituto   sua

admissao  devera  contar  com  a  aprovagao  da  maioria  simples  dos

associados   com   direito   a   voto,    presentes   na   Assembleia   que

deliberar sobre a  admissao,  e  ap6s sua  admissao estes  associados

tera direito a voz e voto.

Ill.        Associ.aces  Benem6rl.fos.'  Sao  os  associados  que  venham  a  se

destacar na  realizagao  de  ag6es junto ao  lBRACEDS,  apresentados

mediante  proposta  da  diretoria  ou  por associados  fundadores,  ap6s

aprovagao  pela  maioria  simples  dos  associados  com  direito  a  voto,

presentes  na  Assembleia  que  deliberar  sobre  a  admissao,  ap6s  a
admissao  o  mesmo  tera  direito  de  participar  das  assembleias  que

forem convocados, sem direito de votos.

§ 1° -Os associados do  lBRACEDS nao responderao,  subsidiariamente,  pelas

obrigag6es sociais da mesma.

``
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§ 20 -Nao ha, entre os associados, direitos e obrigag6es reciprocos.

Art. 6° - Sao deveres dos associados:

I.           Defender,  incentivar e Auxiliar com seus esforgos pessoais,  morais e

intelectuais para a plena execueao dos objetivos e finalidades sociais

do  lBRACEDS;

Ill.

Cumprir e zelar pelo cumprimento deste estatuto e demais normas e

procedimentos internos criados ao longo das execue6es operacionais

das finalidades e objetivos do lBRACEDS;

Comparecer as Assembleias Gerais quando  convocados atraves de

editais   entregues   e   protocolados   e   ainda   participar   dos   grupos

designados  a  promover  melhorias  nas  atividades  patrocinadas  pelo

IBRACEDS;

lv.        Comunicar   por   escrito   a   diretoria   IBRACEDS,   sua   mudanga   de

residencia;

V.         Integrar   as   comiss6es   para   as   quais   forem   designados,    para

defender os objetivos e finalidades do lBRACEDS;

Vl.        Cumprir os mandatos conquistados atraves de votos e as obrigag6es

administrativas  e  operacionais  atribuidas  pela   Diretoria  atraves  de

Assembleia Geral especifica para este fim;

Vll.       Cumprir  e  acatar  o  presente  Estatuto,  bern  como  os  regulamentos

das Assembleias Gerais e dos 6rgaos de administragao do lnstituto;

VIII.      Zelar pelo patrim6nio moral e imaterial do  lnstituto;

lx.        Empreender esforgos  para  que  nos  locais de trabalho  prevalegam  a

uniao, a solidariedade e a harmonia entre os associados;

X.         nao  assumir  posig6es  na  condigao  de  representante  do  lBRACEDS

em    desacordo   com    as   posig6es   do   estatuto   ou    sem    pfevio

Art. 7o _ s::°:.::I::asmdeonst°asas°oSc:::sbr°S da Dlretoria,                                                       §     i
'\r-.-c-i,
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Votar    e    ser    votado    nas    Assembleias    Gerais,    especialmente

convocados   para   composigao   do   Conselho   de   Administragao,   a

Diretoria e do Conselho Fiscal;

11.           Participar das Assembleias Gerais;

Ill.        Propor   a   admissao,   a   demissao   e   a   exclusao   de   associados,

resguardando,  no  dltimo  caso,. o  direito  ao  contradit6rio  e  a  ampla

defesa;

lv.        Requerer  juntamente  com  pelo  menos  20%  (vinte  por  cento)  dos

associados  em  dia  com  ativos,  a  convocaeao  de Assembleia  Geral

Extraordinaria;

V.         Gozar dos beneficios oferecidos pelo lnstituto;

Vl.        Ter  livre  acesso,  mediante  solicitagao  previa,  aos  livros  e  atas  da

entidade, bern como aos livros contabeis;

VII.       Recorrer a  instancia  competente,  no  prazo de  30  (trinta  dias) diretos

e ininterruptos, contra ato lesivo ou contrario a este Estatuto.

Pafagrafo Onico -0 associado ainda que, transitoriamente, tornar-se membro

de  outro  lnstituto  tera  sua  filiagao  suspensa,  enquanto  perdurar a  situagao,  a

criterio da Diretoria, cabendo recurso a Assembleia Geral.

Art.  80  -  A  exclusao  do  associado  do  corpo  associativo  ocorrera  a  qualquer

tempo  desde  que  o  associado  tenha  uma  postura  contraria  aos  preceitos  e

normas contidas no estatuto, devendo a exclusao ser decidida pela Assembleia

Geral,  cabendo  no  prazo  de  30  dias,  recurso  para  a  Assembleia  Geral  que

decidira definitivamente em  L]ltima instancia.

Art.   9°  -  Os  associados  do   IBRACEDS  serao  desligados  do  quadro,   nos

seguintes casos:
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11.           Por motivo de falecimento,  interdi9ao,  incapacidade civil  nao suprida;

Ill.         Voluntariamente,   por  requerimento  escrito  dirigido  a   Diretoria,   que

tera  o  prazo  de  30  dias  (trinta)  para  analisar  o  pedido,  devendo

constar de ata de reuniao devidamente registrada;

IV.        Compulsoriamente,  por decisao  da  Diretoria,  em  virtude  de  infragao

legal  ou  estatutaria  observada  o  direito  ao  contradit6rio  e  a  ampla

defesa.

§ 1° -0 desligamento voluntario do associado implica em renuncia caso ocupe

algum  cargo  na  administragao direta  ou  indireta,  renunciando  a  qualquer outra

forma de vinculo com a Associagao.

§ 2° -Os direitos dos associados sao pessoais e intransferiveis.
Art.   10   -   Podera   pleitear  sua   inscrigao   no   lBRACEDS  qualquer  estudioso,

profissional ou ativista cultural, que comprove atuagao em area especifica. A) a

admissao  do  associado  se  da fa  mediante  o  pedido  expresso  a  Diretoria  do

lnstituto,  instruido  com  o  seu  curr/.cu/urn  v/.rae  que  devera  ser  acompanhado

dos   trabalhos,    pareceres,    estudos,    monografias,    dissertag6es,   teses   ou

comprovagao de ter participado e/ou produzido eventos culturais.

Art.11  -Caso  a  Diretoria  defira  o  pedido formulado  conforme  caput do  artigo

anterior,  a  mesma  providenciafa  a  admissao  do  interessado,  que  assinara  a

respectiva ficha de ingresso no quadro de associados do lBRACEDS.

CAPITULO Ill

DA ORGANIZACAO ADIvllNISTRATIVA

SECAO ,

DA ESTRUTURA

Art.12 -A estrutura organizacional do lnstituto Brasileiro de Cultura,  Educagao,

Desporto e Saude -lBRACEDS 6 composta pelos seguintes 6rgaos:

Assembleia Geral -AG
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11.          Conselho de Administragao ordinario -CAO

Ill.         Conselho Fiscal -CF

IV.         Diretoria Executiva -DE

V.         Conselho de Administragao Especifico -CAE

SECAO  11

DA ESTRUTURA

Art.   13   -  A  Assembleia   Geral   6  constituida   por  todos  os  associados  que

estejam   em   pleno   exercicio   de   seus   direitos   sociais   e   e   soberana   nas

resolue6es  nao  contrarias  as  leis vigentes  e  a  este  Estatuto,  sendo  que  suas

deliberae6es vinculam a todos, ainda que ausentes e discordantes.

§  1°  -A Assembleia  Geral  sera  convocada  com  antecedencia  minima  de  08

(oito) dias, mediante comunicagao aos associados, por qualquer meio admitido,

e-mail,   `WhatsApp',   telefone,   telegrama,   bern  como  a  fixagao   na   sede  do

lnstituto,    sendo   que   este    dltimo   supre   as   comunicag6es   anteriormente

indicadas.

§ 2° -Os Editais de convocagao das Assembleias Gerais, observado o disposto
no   §   1°   deste   artigo,   deverao   ser  afixados   em   local   visivel   na   sede   do

lBRACEDS, na data de sua edigao, para conhecimento pdblico.

§ 3° -A Secretaria do lBRACEDS podefa remeter o edital, via e-mail para todos

os  associados,  que  se  obrigam  a  manter  atualizado  seu  enderego  eletr6nico

junto ao lnstituto,

§  4°  -A  convocagao  sera  feita  pelo  Presidente  ou  por  1/5  (urn  quinto)  dos

associados,  devendo  sempre  constar  do  ato  da  convocagao  o  objetivo  da

mesma.

§   5°   -  A  Assembleia   Geral   instalar-se-a   em   primeira   convocagao   com   a

presenga  de,   no  minimo,   1/3   (urn  tergo)  dos  associados   habilitados  e  em

segunda   convocagao,   30   (trinta)   minutos   ap6s,   com   qualquer   ndmero   de

presentes.
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§  6°  -  As  deliberag6es  nas  Assembleias  Gerais  serao  tomadas  por  maioria
simples  de  voto  dos  associados  presentes  com  direito  de  votar,  devendo  ser

observado,  entretanto,  os  qu6runs  especiais  previstos  em  lei  e  no  presente

Estatuto.

§ 7° - Para as deliberag6es referentes a destituigao de membros da Diretoria e
alterag6es do presente  Estatuto,  e exigido o voto concorde de dois tergos dos

presentes a Assembleia especialmente convocada para este fim,  nao podendo
ela deliberar, em primeira convocaeao, sem a maioria absoluta dos associados,

ou com menos de dois tergos nas convocag6es seguintes.

Art.14 -Nao sera admitido voto por procuragao.

SEeAO Ill

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIAS

Art.15 -A Assembleia Geral Ordinaria realizar-se-a, no minimo 03 (tres) vezes

ao ano e deliberara sobre os seguintes assuntos que deverao constar da

ordem do dia:

I.           Prestagao de contas da Diretoria;

11.          Apreciagao do relat6rio da gestao;

Ill.         Eleieao    das    comiss6es   e   grupos    de   trabalho    especificamente

constituidos;

lv.        Decidir  soberanamente  sobre  quaisquer  assuntos  de  interesse  do

lnstituto;

a)   Os  membros  da  Diretoria  nao  poderao  participar  da  votagao

das materias referidas nos itens I e 11 deste arfigo.

b)  A  aprovagao  das  contas  e  do  relat6rio  da  gestao  desonera

seus componentes de responsabilidade,  ressalvados os casos

de erro, dolo, fraude ou simulagao bern como infragao legal ou

do Estatuto.
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SECAO IV

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINARIAS

Art.    16   -   A   Assembleia   Geral    Extraordinaria    realizar-se-a   sempre   que

necessario e podera deliberar sobre qualquer assunto de interesse do  lnstituto,

desde que mencionado no Edital de Convocagao.

Art.   17  -  E  da  competencia  exclusiva  da  Assembleia  Geral   Extraordinaria

eleger  e   destituir  os   membros   da   Diretoria,   bern   como   deliberar  sobre   a

extingao  da  entidade  por  maioria,  no  minimo,  de  2/3  (dois  tergos)  dos  seus

membros.

sEeAO v
DO CONSELHO DA ADMINISTRACAO

Art.18 -0  Conselho da Administragao Ordinario esta estruturado  nos termos

que  dispuser o  respectivo  estatuto,  observando,  para  os  fins  de  atendimento

dos requisitos de qualificagao, seguindo os seguintes criterios estatutarios:

I.           Ser composto por o9 membros:

a)   03  membros  REPRESENTANTES  DO  PODER  PUBLICO,  que  serao,

por ocasiao  da  celebragao  de  contrato de gestao  com  a Administragao
Ptlblica,  nomeados  pelo  Chefe  do  Executivo  ou,  por  delegagao  deste,

pelo   titular   do   6rgao   ou   da   entidade   correspondente   a   atividade

fomentada;

b)   20   a   300/o   (vinte   a  trinta   por  cento)  de   membros   natos,   eleitos  em

Assembleia   Geral   como   REPRESENTANTES   DE   ENTIDADES   DA

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA;  (sendo 2 (dois) membros)

c)   10%  (dez por cento),  de  membros eleitos em Assembleia  Geral,  dentre

os     membros     ou     associados     como     REPRESENTANTES     DOS

ASSOCIADOS da entidade; (sendo 1  (urn) membro)

d)   10  a  30%  (dez  a  trinta  por  cento)  de  membros  eleitos  em  Assembleia

Geral   pelos  demais   integrantes  do   conselho,   dentre   PESSOAS   DE

r
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NOTORIA  CAPACIDADE   PROFISSIONAL  e   reconhecida   idoneidade

moral;  (sendo 2 (dois) membros);

e)   10%   (dez  por  cento)  de  membros   indicados  ou  eleitos,   onde  serao

conduzidos  para  estes  cargos,  PROFISSIONAIS  TECNICOS  indicados

pela Diretoria Executiva;  (sendo 1  (urn) membro).

11.          Os  membros  eleitos  ou  indicados  para  compor o  Conselho,  devem

ter mandato de quatro anos, admitida uma recondugao;

Ill.         Os  representantes  de  entidades  previstos  nas  alineas  "a"  e  "b"  do

inciso I devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do

Conselho;

lv.        0  primeiro  mandato  de  metade  dos  membros  eleitos  ou  indicados

deve ser de dois anos, segundo crit6rios estabelecidos no estatuto;

V.         0  dirigente   maximo  da  entidade  deve   participar  das  reuni6es  do

conselho, sem direito a voto;

Vl.        0  Conselho  deve  reunir-se  ordinariamente,  no  minimo,  tres vezes  a

cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;

VII.       Os  conselheiros  nao  devem   receber  remuneragao  pelos  servigos

que,  nesta  condigao,  prestarem  a  organizagao  social,  ressalvada  a

ajuda de Gusto por reuniao da qual participem;

VllI.      Poderao  ser criados  Conselhos de Administragao  Especificos,  ainda

que   com   composigao,   mandatos   e   competencia   distintas   do   ja
existente;

lx.        Os  Conselhos  de  Administragao  Especificos  deverao  observar  as

disposie6es  da  Lei  Geral  de  Organizagao  Social  e  Leis  Especificas

de  cada  Estado,  Municipio  e  do  Distrito  Federal,  principalmente  no

que tange a composigao,  mandatos e atribuig6es,  para qualificae6es

e contratos de gestao;
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X.         Os  conselheiros  eleitos  ou   indicados  para   integrar  a  diretoria  da

entidade devem renunciar ao assumirem fung6es executivas.

§ 1° E vedada a participagao, no Conselho de Administragao e em diretorias da
entidade,   de  c6njuges,   companheiros  ou   parentes,   consanguineos  ou   por

afinidade,   ate   o   3°   (terceiro)   grau,   do   Governador,   Vice-Governador,   dos

Secretarios  de  Estado,   Presidentes  de  autarquia  ou  fundaeao,   Senadores,

Deputados  federais,  Deputados  estaduais,  membros  do  Judiciario,  Minist6rio

Publico,   Tribunais   de   Contas   do   Estado   e   dos   Municipios   e,   ainda,   dos

integrantes do quadro de diregao de quaisquer outros 6rgaos da Administraeao

direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais, todos do Estado de

Goias.

§ 2° Os membros de conselho e diretores, estatutarios ou nao, de organizag6es

sociais  nao poderao participar da estrutura de mais de  1  (uma) entidade como

tal qualificada no Estado de Goias, excegao feita apenas aos representantes do

Poder  Pdblico  estadual,  que,  nessa  condigao,  devem  integrar  o  Conselho  de

Administragao,  na forma da alinea "a" do inciso I deste artigo.

Art.   19  -   Das  competencias  do  Conselho  de  Administragao   Ordinario  do

IBRACEDS:

I.       Fixar o ambito de atuagao do instituto, para consecugao do seu objeto;

11.       Aprovar a proposta de contrato de gestao do instituto;

Ill.      Aprovar   a   proposta   de   ongamento   do   instituto   e   o   programa   de

investimentos;

lv.       Designar e dispensar os membros da diretoria do instituto;

V.       Fixar a remuneragao dos membros da diretoria do instituto;

Vl.       aprovar e dispor sobre a alteragao dos estatutos e a extingao do instituto

por maioria, no minimo, de dois tergos de seus membros;
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Vll.       aprovar  o  regimento  interno  do  instituto,  que  deve  dispor,  no  mfnimo,

sobre  a  estrutura,  forma  de  gerenciamento,  os  cargos  e  respectivas

competencias;

VllI.       aprovar  por  maioria,  no  minimo,  de  dois  tergos  de  seus  membros,  o

regulamento pr6prio contendo os procedimentos que deve adotar para a

contratagao  de  obras,  servigos,  compras  e  alienag6es  e  o  plano  de

cargos, salarios e beneficios dos empregados do instituto;

lx.      aprovar e encaminhar, ao 6rgao supervisor da execugao do contrato de

gestao,  os  relat6rios  gerenciais  e  de  atividades  do  instituto,  elaborados

pela diretoria;

X.      fiscalizar  o  cumprimento  das  diretrizes  e  metas  definidas  e  aprovar  os

demonstrativos financeiros  e  contabeis e as contas anuais  do  instituto,

com o auxilio de auditoria externa.

Paragrafo  Onico  -  0  funcionamento  do  Conselho  de  Administragao  sera

regulado  por disposig6es  estatutarias  e  pelas  normas  contidas  no  seu  pr6prio

regimento.

Art. 20 -0 Conselho de Administragao Ordinario escolhido sera convocado por

seu  Presidente ou por grupos de associados que representem  no minimo dois

tergos de seus membros, com antecedencia minima de 08 (oito) dias, mediante

comunicagao  aos  associados,  por qualquer  meio  admitido,  e-mail,  WhatsApp,

telefone, telegrama,  bern como a fixagao do edital de convocagao  na sede do

lnstituto, sendo que este tlltimo supre as comunicag6es anteriormente indicadas.

Art.  21  -  0  Conselho  de  Adminjstragao  Ordinario  reunir-se-a  ordinariamente

pelo   menos   03   (tres)   vezes   ao   ano,   e   extraordinariamente   sempre   que
.'

convocado de acordo com o disposto no artigo anterior.

;JArt.   22  -  0   Conselho  de  Administragao  Ordinario  deliberafa,   em   primeira
I,

' convocagao, com a presenga de, no minimo,  urn tergo de seus membros e, em
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segunda convocagao, com qualquer ndmero,  30 (trinta) minutos ap6s o horario

fixado para a primeira convoca9ao.

Pafagrafo   Unico  -  Cabera  ao   Presidente  do  Conselho  de  Administragao

Ordinario decidir por voto de desempate, quando for o caso.

Art.   23   -   0   Conselheiro   que   faltar,   injustificadamente,   as   ties   reuni6es

ordinarias consecutivas ou  cinco alternadas,  perdera  o  mandato,  atendidas as

condig6es  estabelecidas  no  Regimento,  sendo  tal  decisao  referendada  pela

Assembleia Geral.

SECAO VI

D0 CONSELHO FISCAL

Art.    24    -    A    administragao    da    entidade    sera    fiscalizada,    assidua    e

minuciosamente,  por  urn  Conselho  Fiscal,  constituido  de  no  minimo  3  (tres)

membros efetivos  e  de  3  (ties)  suplentes,  todos associados,  eleitos  na  forma

estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1  a 3 anos, permitida a reeleigao,

por uma tlnica vez, de 1/3 (urn tergo) de seus componentes.

Art. 25 -Os membros do Conselho Fiscal serao eleitos pela Assembleia Geral,

convocada para este fim, e tomarao posse perante a mesma Assembleia.

§   1°  -  Serao  eleitas  as  pessoas  que  obtiverem  as  maiores  votag6es  dos
Associados presentes.

§  2°  -  Os  membros  do  Conselho  Fiscal  elegerao  entre  si  seu  Presidente  nos
mesmos atos da eleieao.

Art. 26 -Compete ao Conselho Fiscal:

I.       Fiscalizara administragao da sociedade;

11.       Vigiar pela observancia da lei e do contrato da sociedade;

Ill.       Verificar    a    regularidade    dos    livros,    registros    contabilisticos    e

documentos que lhe servem de suporte;

IV.       Verificar,  quando  o  julgue  conveniente  e  pela  forma  que  entenda

adequada, a extensao da caixa e as existencias de qualquer especie
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dos  bens ou valores pertencentes a  sociedade ou  par ela  recebidos

em garantia, deposito ou outro titulo;

V.       Verificar a exatidao dos demonstrativos contabeis;

VI.       Verificar   se   os   criterios   valorimetricos   adaptados    pelo    instituto

conduzem   a   uma   correta   avaliaeao   dos   resultados   firmados   em

contratos;

Vll.       Elaborar  anualmente  relat6rio  sobre  a  sua  agao  fiscalizadora  e  dar

parecer  sobre  o  relat6rio,   contas  e  propostas  apresentadas  pela
administraeao;

Vlll.       Convocar  a  Assembleia  Geral,  quando  o  presidente  da  respectiva

mesa nao o faz, devendo faze-lo;

lx.       Cumprir  as  demais  atribuig6es  constantes  da  lei  ou  do  contrato  de

sociedade;

X.      Apresentar  relat6rios  das  analises  empreendidas  nos  documentos

analisados,  que  poderao  ser substituidos  por  parecer de  aprovagao

no caso de nao anotarem nenhuma irregularidade;

Xl.       Sugerir adequag6es procedimentais nas prestag6es de contas;

Xll.       Convocar  extraordinariamente,   por   maioria   de   seus   membros,   a

Assembleia Geral sempre que julgar necessario;

XIIl.       Comunicar    ao    Presidente    da    Diretoria    qualquer    irregularidade

constatada;

Art.   27  -  Os   membros  do  Conselho   Fiscal  devem   proceder,   conjunta   ou

separadamente e em qualquer 6poca do ano,  a todos os atos de verificagao e

inspegao   que   considerem   convenientes   para   o   cumprimento   das   suas

obrigag6es de fiscalizagao.

Art.   28   -   0   revisor   oficial   de   contas   membro   do   Conselho   Fiscal   tern,

especialmente  e  sem  prejuizo  da  atuagao  dos  outros  membros,  o  clever  de

proceder a todos os exames e verificag6es necessarios a revisao e certificagao

r   I  .`-,`J-tt`-.
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Art. 29 -0 Conselho Fiscal reunir-se-a ordinariamente uma vez ao nao para as

providencias  do  inciso  11  do  artigo anterior,  e extraordinariamente,  sempre  que
necessario.

Art. 30 -As fune6es do componente do Conselho Fiscal sao incompativeis com

as de membro do Conselho de Administragao ou da Diretoria.

Art. 31 -E vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificagao, bonificagao ou

vantagem,  a  qualquer titulo,  pelos  membros  do  Conselho  Fiscal  em  face  do

desempenho de suas fung6es.

SECAO vll

DA DIRETORIA EXECUTIVA

ArtE   32  -  A  Diretoria   Executjva,   6rgao  de  administra?ao  do  IBRACEDS,   6

composta  por  04  (quatro)  membros  efetivos,   eleitos  na  forma  do  presente

Estatuto em Assembleia Geral especialmente convocada para a eleigao e sera

composta por:

I.        Presidente;

11.        Vice-presidente;

Ill.        Secretario;

lv.       Tesoureiro;

Art.  33  - A  Diretoria  sera  eleita  em  Assembleia  Geral,  com  mandato  de  04

(quatro) anos, permitidas reeleig6es.

suBSEeAO I
DO PRESIDENTE

Art. 34 -Atribuig6es do Presidente do lnstituto:

I.       Convocar e  presidir as Assembleias  Gerais  e  reuni6es  da  Diretoria,

podendo intervir e votar em caso de empate;
11.       Autorizar, juntamente com o Tesoureiro ou com o vice-presidente, as

despesas do lBRACEDS, dispondo sobre os pagamentos e firmando
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VI.

Vll.

X.

Xl.

Xll'

XIIl.
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Autorizar, juntamente com o Tesoureiro ou com o Vice-presidente, as

despesas do lBRACEDS, dispondo sobre os pagamentos e firmando

os  recibos  e  demais  documentos  confabeis,  de  acordo  com  o  que

decidir a  Diretoria;

Firmar,  com  o  Seoretario  ou  com  quem  o  substituir,  as  Atas  das

Assembleias Gerais e das reuni6es da Diretoria;

Dirigir os debates mantendo a boa ordem;

Zelar    pelo    born    andamento    da    administragao    do    lBRACEDS,

cumprindo    e    fazendo    cumprir    o    Estatuto,    Regimento    lntemo,

regulamentos e resolug6es das Assembleias Gerais e da Diretoria;

Representar    o     lBRACEDS    ativa    e    passivamente,    judicial    e

extrajudicialmente,     por    si    ou     por    procuradores     devidamente

constituidos;

Assinar,  juntamente  com  o  Tesoureiro,  cheques,   recibos  e  outros

documentos de igual natureza;

Presidir as reuni6es da Diretoria;

Praticar todos os atos de administragao necessarios ao desempenho

dos prop6sitos do lBRACEDS;

Firmar  convenios,  contratos  e  protocolos  com  entidades  ptlblicas  e

privadas, nacionais e estrangeiras;

Contratar e  demitir  pessoal  e  deliberar  sobre  os  niveis  salariais  de

seu quadro, ouvida a Diretoria;

Criar    comiss6es    especificas    com     atribuig6es     definidas     para

desenvolver atividades do interesse do lBRACEDS;

Zelar  pelo  born  andamento,  ordem  e  prosperidade  do  lBRACEDS,

obedecendo   rigorosamente   as   diretrizes   fixadas   em   Assembleia

Geral;

Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento lntemo;
i            a-,pr`il-E
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Xvl.

Xvll.

Xvlll.

XIX.

XX.

Xxl.

Xxll.

XXIII.
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Admitir   e    demitir   os   empregados   do    lBRACEDS,    quando   for

necessario;

Organizar  internamente  o  funcionamento  da  Diretoria,  conforme  a

natureza  tednica  e  a  complexidade  das  atividades,  nomeando  os

Coordenadores dos Departamentos existentes ou que forem criados,

para melhorar o desempenho e a coordenacao dos trabalhos, estudo
e atividades desenvolvidas pelo IBRACEDS;

Autorizar   a   execucao   dos   planos   de   trabalhos   aprovados   pela

Diretoria;

Publicar obrigatoriamente anualmente no Diario Oficial do Estado,  os

demonstrativos    contabeis    do    lBRACEDS    com    os    respectivos

relat6rios  financeiros,  pareceres  da  auditoria  extema  e  do  relat6rio

dos contratos de gestao;

Submeter a  aprovagao  do  Conselho de Administragao  as  propostas

de  operae6es de  cfedito  e  as aplicag6es de  excedentes financeiros

no desenvolvimento das pr6prias atividades;

Autorizar   "ad   referendum"    da   Assembleia    Geral,    a    alienagao,

oneragao  ou  permuta  de  bens  im6veis,  assim  como  a  alienagao  de

bens m6veis, pertencentes ao patrim6nio exclusivo do lBRACEDS;

Submeter   a    Assembleia    Geral    a    aprovagao    do    planejamento

estrategico e da  programagao anual de trabalhos e/ou  oreamentaria

do lBRACEDS;

lndicar    representantes    do    lBRACEDS    junto    aos    6rgaos    de

administragao  ou  de  fiscalizagao  das  entidades  de  que  participe  ou

que venha a participar;

Autorizar,  a  aquisigao de materiais de consumo,  bens patrimoniais e

a contratagao de serviaps de terceiros.

SUBSECAO 11
\\
_J

/f`
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DO VICEPRESIDENTE

Art. 35 - Compete ao vice-presidente:

111.

Auxiliar o  Presidente por delegagao de poderes,  prestando, de modo

geral, sua colaboragao ao Presidente;

Superintender,      organizar      e      dirigir,      segundo      as      diretrizes

estabelecidas,  os servigos administrativos do  lBRACEDS,  delegados

pelo Presidente;

Exercer   fung6es   administrativas   que   lhe   forem   delegadas   pelo

Presidente;

suBSEeAO lil

DO SECRET^RIO

Art. 36 -Sao atribuig0es do Secretario:

I.       Participar   das   reuni6es   da   Diretoria   e   das   Assembleias   Gerais,

redigindo  as  atas  pertinentes,   assinando-as  conjuntamente  com  o

Presidente;

11.       Remeter as convocag6es  para as Assembleias  Gerais e  reuni6es da

Diretoria;

Ill.       Efetuar o registro dos associados do lBRACEDS;

lv.       Por  determinagao  do  Presidente,  executar  atos  administrativos  tais

como:  servigos de implantaeao da sede e outros necessarios ao born

desempenho   da   entidade,   ressalvada  orientagao   em   contrario   da

Assembleia e deste Estatuto;

V.      Assessorar a presidencia;

Vl.       Substituir    o    Presidente    da    lBRACEDS    em    suas    ausencias    e

impedimentos, completando o mandato em caso de vacancia e outras

atividades especificas atribuidas pelo presidente da lBRACEDS;

Vll.       Cumprir e fazer cumprir as determinae6es da Diretoria Executiva;
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Preparar com orientacao do Conselho Administrativo,  os relat6rios de

atividades, propostas orgamentarias e demonstrag6es financeiras;

Realizar todos  os  servigos  de  secretaria  do  Conselho  Deliberativo  e

Fiscal,  Assembleias  Gerais  e  Extraordinarias,  da  Diretoria  Executiva,

bern    como    dos    demais    6rgaos    compreendidos    na    Sede    da

Associagao;

Coordenar  os  trabalhos  administrativos  dos  6rgaos  fora  da  sede  e

apoiar administrativamente  os trabalhos  das  Comiss6es  Tecnicas  da

lBRACEDS, em especial das Comissdes e a organizaeao de eventos

e cursos promovidos pela lBRACEDS;

Organizar,  aprimorar e manter o acervo da  Biblioteca da  lBRACEDS,

executando  os  servigos  de  repasse  de  publicag6es  disponiveis  do

lnstituto;

Propor a  Diretoria a  implementagao de novos projetos ou ae6es,  bern

como melhorias no sistema administrativo do lnstituto;

XIII.       Dar disposigao as solicitag6es tecnicas -administrativas da Diretoria;

XIV.       Intensificar a presenga do  lBRACEDs em feiras e outros eventos que

visam   ao   cumprimento   das   normas   e   procedimentos   internos   do

lBRACEDS e visando primordialmente ao atendimento dos objetivos e

finalidades sociais do instituto;

§ 1° - Em  caso de  rendncia,  destituigao ou  morte do Secretario,  urn Secretario
interino indicado pelo Conselho de          Administragao  assumira  o  cargo  ate  o

fim do mandato,  ou  podera ser realizada Assembleia Geral Extraordinaria para

suprir a vacancia.

§  2°  -  Por  solicitaeao  da  Diretoria,  membros  do  quadro  de  funcionarios  da

IBRACEDS  poderao  participar,  sem  direito  a  voto,  das  reuni6es  do  Conselho

Deliberativo, Assembleias Gerais e  Extraordinarias e da  Diretoria, emitindo seu
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parecer nas discuss6es dos assuntos em pauta, quando solicitados, constando
de ata.

SUBSECA0 lv
D0 TESOUREIRO

Art. 37 -Compete ao Tesoureiro:

Ill.

lv.

V.

VI.

Vll.

VllI.

Xl.

Efetuar a  cobranea  das  taxas,  contribuig6es  e  servigos  prestados  pelo
IBRACEDS;

Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores e bens pertencentes ao
lBRACEDS;

Assinar,   com   o   Presidente,   e   no   impedimento   deste,   com   o  Vice-

presidente,   cheques,   recibos  e  demais  documentos  de  Tesouraria  e
efetuar os pagamentos determinados pela Diretoria;
Apresentar   mensalmente,   a   Diretoria,   o   Balancete   de   Receitas   e
Despesas da entidade;
Receber   as   contribuic6es,   donativos,   dotae6es   ou   quaisquer  outros
valores destinados ao lBRACEDS;

Depositar  em  estabelecimento  bancario,   na  conta  do  IBRACEDS  as

quantias recebidas, imediatamente ap6s seu recebimento;
Manter  a  Diretoria  sempre  informada  sobre  o  movimento  financeiro  do

lBRACEDS;

Arrecadar e contabilizar as contribuig6es dos associados, rendas, auxilios

e donativos, mantendo em dia a escrituraeao do lBRACEDS;

Pagar as contas autorizadas pelo Presidente;
Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituraeao do Arrecadar e contabilizar
as contribuig6es dos associados, rendas, auxilios e donativos, mantendo
em   dia   a   escrituragao   do    lBRACEDS,    incluindo   os    relat6rios   de

desempenho  financeiro  e  contabil  e  sobre  as  operag6es  patrimoniais
realizadas, balancetes mensais e balango anual;

Conservar,  sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos
a tesouraria;

Manter todos os numefarios aplicados em estabelecimentos de cteditos;
Assinar em conjunto com o Presidente as movimentae6es financeiras;
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XIV.       Elaborar  proposta  da  politica   salarial  do  Arrecadar  e  contabilizar  as

contribuig6es dos associados, rendas, auxilios e donativos, mantendo em

dia a escrituragao do lBRACEDS e encaminha-la ao Presidente;

XV.      Encaminhar para aprovagao do presidente as propostas de operag6es de

cfedito e aplicag6es dos excedentes financeiros;

Xvl.       Outras atividades afins.

Pafagrafo Unico - Em caso de rendncia,  destituigao ou morte do Tesoureiro,

urn  Tesoureiro  interino  indicado  pelo  Conselho  de  Administragao  assumira  o

cargo   ate   o  fim   do   mandato,   ou   podera   ser   realizada   Assembleia   Geral

Extraordinaria para suprir a vacancia.

SECAO Vll

DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO ESPEciFICO

Art.   38  -  0   Conselho  de  Administragao   Especifico  sera   responsavel   por

acompanhar o cumprimento das normas e obrigag6es junto a Uniao, aos Estados

da federagao,  Municipios e,  tamb6m  no  Distrito  Federal,  no que concerne aos

pedidos de qualificae6es e contratos de gestao onde o lBRACEDS atuar.

§1°  -  0  IBRACEDS  constituira  os  Conselhos  de  Administragao  Especificos

apenas quando exigido pela legislagao local.

§2° - Os Conselhos de Administragao Especificos,  poderao ser criados mesmo

que sua composigao e competencia sejam distintas do ja existente, para exercer
atribuig6es   referentes   aos   pedidos  de  qualificagao  e   contratos  de   gestao

especificos;

§3° -Deverao observar as disposig6es da Lei Geral de Organizagao Social e Leis

especificas de cada Estado,  Municipio e Distrito Federal, principalmente no que

tange a composigao e competencias.
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Art 39 - Do Conselho de Administragao Especifico para atender aos requisitos

da  Lei   n°  15.503/2005  do  Estado  de  Goias.   Sera  composto  por  09  (nove)

membros, sendo:

I.       Ate 55 % (cinquenta e cinco porcento), de eleitos dentre os MEMBROS

ASSOCIADOS (sendo 05 membros);

11.       35%   (trinta   e   cinco   por   cento)   de   membros   eleitos   pelos   demais

integrantes  do  Conselho,  dentre  pessoas  de  NOTORIA  CAPACIDADE

PROFISSIONAL e reconhecida idoneidade moral (sendo 03 membros);

Ill.       100/o (dez porcento) de MEMBROS ELEITOS PELOS EMPREGADOs da

entidade (sendo 01  membro).

Art 40 - Para este Conselho de Administragao  Especifico tern-se as seguintes

atribuig6es:

I.       Fixar  o  ambito  de  atuagao  da  entidade,   para  consecugao  do  objeto

estabelecido para atender os contratos de gestao firmados com o Estado

de Goias;

11.      Aprovar  a  proposta  de  contrato  de  gestao  da  entidade  para  atender

contratos de gestao firmados com o Estado de Goias;

Ill.      Aprovar   a   proposta   de   ongamento   da   entidade   e   o   programa   de

investimentos  para atender contratos de gestao firmados com o  Estado

de Goias;

IV.       Designar e dispensar os membros da diretoria para atender os contratos

de gestao firmados com o Estado de Goias;

V.       Fixar a  remuneragao dos membros da diretoria,  em valores compativeis

no Estado de Goias, desde que nao superiores ao teto estabelecido pelo

art. 92, Xll, da Constituigao Estadual para atender os contratos de gestao

firmados com o Estado de Goias;

VI.       Aprovar o  regimento  interno  da  entidade,  que  deve  dispor,  no  minimo,

sobre  a  estrutura,  forma  de  gerenciamento,  os  cargos  e  respectivas



•u'fldrENffENfrdrfrREifffiffipr

IBTfacEDs
lnstituto Brasileiro de tilltura, [duca{3o, Oesporto e Sande

competencias para atender os contratos de gestao firmados com o Estado

de Goias;

Vll.       Aprovar por maioria, no minimo, de 2/3 (dois tergos) de seus membros, o

regulamento pr6prio contendo os procedimentos que deve adotar para a

contratagao  de  obras,  servigos,   compras,  alienag6es  e  admissao  de

pessoal,  bern  como  o  plano  de  cargos,  beneficios  e  remuneragao  dos
empregados da  entidade,  que  nao  podera  ultrapassar o  limite  de  90%

(noventa   por  cento)   da   major  remuneragao   paga   aos   membros   da
diretoria para atender os contratos de gestao firmados com o Estado de

Goias;

VIIl.      Aprovar e encaminhar,  ao 6rgao supervisor da execueao do contrato de

gestao,  os relat6rios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados

pela diretoria para atender os contratos de gestao firmados com o Estado
de Goias;

lx.       Fiscalizar o  cumprimento  das  diretrizes  e  metas  definidas  e  aprovar os

demonstrativos financeiros e contabeis e as contas anuais da entidade,

com  o auxilio de auditoria externa  para atender os contratos de gestao

firmados com o Estado de Goias.

CAPITULO IV

DO PATRIM6NIO SOCIAL E DAS FONTES DE RECURSOS

Art. 41 -Constituem fontes de recursos do lBRACEDS:

I.       Contribuieao  social  dos  associados  e  de  contribuig6es  voluntarias  de

terceiros;

11.      Valores  arrecadados  na   prestaeao  de  servigos  abrangidos  em   suas

finalidades  tais  como:  cursos,  conferencias,  publicag6es,  consultorias,

assessoramento, espetaculos culturais, gestao de contrato e outras fontes
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as quais vierem atender a crit6rios ligados ao objetivo e finalidades sociais

do lnstituto;

Ill.      Verbas que vier a receber de entidades pdblicas ou  privadas atraves de

convenios,   doag6es,   gerenciamentos   de   contratos   de   gestao   ou   a

quaisquer titulos;

lv.       Doag6es,  legados e outros auxilios proporcionados  por pessoas fisicas

ou juridicas;

V.      Rendas sobre bens e servigos, convenios, contrato de gestao, termos de

parcerias e aplicag6es financeiras;

Vl.       Renda oriunda de promog6es ou participa?6es em eventos institucionais

realizados  por  outras  pessoas  fisicas  ou  juridicas  em  parceria  com  o

lBRACEDS;

Vll.       Subveng6es sociais que lhe forem transferidas pelo poder pdblico;

Vlll.       Rendas oriundas de alugu6is

lx.       Juros e rendimentos financeiros;

X.       Outros recursos que porventura lhe sejam destinados.

Art.   42  -  Os  bens  m6veis  e   im6veis  adquiridos  ou   doados  por  terceiros

constituem o patrim6nio fisico e social exclusivo do lBRACEDS.

Art. 43 - Obrigatoriamente serao investidos todos os excedentes financeiros no

desenvolvimento   de   suas   atividades   operacionais,   conforme   previsto   nos

documentos constitutivos.

Art. 44 -0  IBRACEDS extinguir-se-a  por deliberagao de dois tereos de seus

associados em primeira chamada ou na segunda chamada com mais de 500/o da

diretoria e 50% dos associados ou em terceira e ultima com qualquer numero de

associados presentes reunidos em Assembleia Geral especialmente convocada

para tal fim.

Art. 45 -  Em caso de extineao ou desqualificagao, o patrim6nio, legado, doag6es

e   excedentes   financeiros   decorrentes   de   suas   atividades,   exclusivamente
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quando  aos  advindos  do  contrato  de  gestao  com   o   Poder  Ptlblico,   serao
incorporados     integralmente  ao  patrim6nio  de  outras  entidades  de  fins  nao

econ6micos, da mesma area de atuagao, qualificadas como organizagao social

no ambito da Uniao,  Estados,  Distrito Federal ou Municipios,  na proporgao dos

recursos e bens por estes alocados ou ao patrim6nio do Poder Ptlblico da Uniao,

Estados,  Distrito Federal ou Municipios.

Art. 46 -Nao sendo aplicavel a hip6tese do artigo anterior, pela inexistencia de

contrato  de  gestao  vigente  a  6poca  de  sua  reforma,  dissolugao  ou  extingao,

aplicar-se-a o disposto no art. 61  e seguintes do C6digo Civil Brasileiro.

CAPITULO V

DAS DISPOSIC6ES GERAIS E TRANSIT6RIAS

Art. 47 -0 exercicio social e financeiro do lBRACEDS coincidifa com o ano civil,

devendo as  prestae6es de contas,  semestral  e anual,  a  serem  encaminhadas

para aprovaeao da Assembleia Geral ate o fim dos meses de setembro e abril,
respectivamente.

Art.  48 -0  IBRACEDS tern a  obrigatoriedade  de  publicagao  anual,  no  Diario

Oficial  e em jornal de grande  circulagao do  Estado de  origem  de sua  sede ou

filial  e,  caso  necessario  no  DOU,  dos  relat6rios  financeiros  e  do  relat6rio  de

execugao do contrato de gestao.

Art.  49  -  0  sistema  de  gestao  e  de  auditoria  interna  do  IBRACEDS  estara

contido no Regimento lnterno, obedecendo a conceitos, diretrizes e principios de

modernidade administrativa.

Art.  50  -  Serao  convocadas  eleig6es  para  composigao  da   Diretoria  e  do

Conselho Fiscal, ate 30 (trinta) dias antes do termino do mandato em vigencia.



iBTfac[Ds
lnstituto Brasileiro de tilltilra, [dllcaiao, oesilorto e Satide

Art.  51  -  Poderao  se  inscrever  para  concorrer  a  cargo  na  Diretorja  ou  no

Conselho   Fiscal,   os   associados   fundadores   e   efetivos   em   dia   com   suas

obrigag6es estatutarias e regimentais,  atrav6s de documento encaminhado ao

Presidente, ate 05 (cinco) dias imediatamente anteriores ao da Assembleia Geral

convocada com esta finalidade.

Art.  52 - Os  candidatos  poderao se  inscrever em  chapas ou  individualmente,

pofem, os votos serao computados, individualmente por candidato.

Art. 53 -Na ausencia de candidatos inscritos ou de concorrentes, a Assembleia

podera deliberar pela substituigao da votagao pela aclamagao e/ou indicagao dos

membros do Conselho de Administragao da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Art. 54 - Os membros eleitos do Conselho de Administragao,  da  Diretoria e do

Conselho Fiscal serao imediatamente empossados na mesma Assembleia.

Art.  55  -  Os  associados  nao  receberao  sob  quaisquer  circunstancias  ou  a

qualquer titulo, remuneragao ou honofarios por servigos ou trabalhos realizados,

Art. 56 -E proibida a distribuigao dos bens ou parcela do patrim6nio liquido do

lBRACEDS, em qualquer hip6tese, e principalmente em razao de desligamento,

retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade.

Art.  57  -  0  presente  Estatuto  podera  ser  alterado,  no  todo  ou  em  parte,  a

qualquer    tempo,    por    deliberagao    em    Assembleia    Geral    especialmente

convocada para este fim, sendo exigidos os votos concordes de pelo menos 2/3

dos  presentes,  nao  podendo  ela  deliberar,  em  primeira  convocagao,  sem  a

maioria absoluta dos associados, ou com menos de urn tergo nas convocag6es

seguintes.

Art.  58  -  A  Diretoria  elaborara  o  seu  Regimento  lnterno,  especificando  as

atribuig6es de seus membros e colaboradores.
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Art.  59  - A  Diretoria  cujo  mandato  esta  em  vigor  na  data  da  aprovaeao  da

reformulagao   do   presente   Estatuto,   cumprifa   os   mandatos,    nos   termos

vigorantes quando da eleigao que os guindou aos respectivos cargos.

Art.  60 - Este  Estatuto entre em vigor a  partir de seu  Registro no Cart6rio de

Registro de Pessoas Juridicas da Comarca de Goiania-GO.

Goiania (GO), 5 de agosto de 2019
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