
ESTATUTO DA APAE DE GOIANIA

c.rpirur,o r
Da Denominagf,o, Sede e Fins

fut. 1". A Associagdo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goidnia ou,

abreviadamente, APAE de Goidnia, fundada em Assembleia realizada em 29 de maio de 1969,

nesta cidade de Goidnia, passa a regular-se por este Estatuto, pelo Regimento Interno e pela

legislagdo civil em vigor.

Art. 2". A APAE de Goidnia 6 uma associagdo civil, beneficente, com atuagdo nas

6reas de assistOncia social, educagdo, saride, prevengdo, trabalho, profissionalizagdo, defesa e

garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins

n6o econ6micos, com duragdo indeterminada, tendo sede administrativa na Rua 255, n" 628, Setor

Coimbra, e foro no municipio de Goidnia, estado de Goi6s.

Art. 3o. A APAE de Goidnia tem por MISSAO promover e articular ag6es de defesa de

direitos e prevengdo, orientag6es, prestagdo de servigos, apoio d famflia, direcionadas d melhoria

da qualidade de vida da pessoa com deficiOncia e i construgdo de uma sociedade justa e solid6ria.

Art. 4o. A APAE de GoiAnia adota como simbolo a figura da flor margarida, com

p6talas amarelas, centro laranja, pedrinculo e duas folhas verdes, uma de cada lado, ladeada por

duas mdos em perfil, na cor cirtza, desniveladas, uma em posigdo de amparo e a outra, de

orientagfio, tendo embaixo, partindo do centro, dois ramos de louro, contendo tantas folhas quanto

forem os nfmeros dos estados brasileiros mais o Distrito Federal.

Pardgrafo rtnico. A utilizagdo e a aplicagdo do s(mbolo do movimento Apaeano dever6

observar cores, proporg6es, 6reas de isolamento, tipografia, formatagdo das assinaturas, em

conformidade com o manual da marca expedido pela Federagdo Nacional das APAE's.

Art. 5". A bandeira da APAE de Goidnia, na cor azul, contendo ao centro o sfmbolo do

movimento Apaeano e o nome da APAE de Goidnia, ter6 dimens6es na proporgdo de 1 de altura

por 1,5 de largura.

Pardgrafo finico. A confecalo da bandeira, contemplando a aplicagdo da marca e das

cores. dever6 estar em conformidade com o manual da bandeira expedido pela Federagdo Nacional

das APAE's.

41't. 6". Os eventos realizados pela APAE de Goidnia poderdo utilizar como

instrumento norteador o Manual Bdsico - Cerimonial da Rede APAE, elaborado pela Federagdo

Nacional das APAE's, para organizagdo de seus protocolos.

Art.7". O dia 11 de dezembro 6 consagrado como Dia Nacional das APAE's (Lei n"

10.242, de 19 de junho de 2001), e dever6, obrigatoriamente, ser comemorado com o hasteamento

da bandeira da APAE de GoiAnia.
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Art. 8". Considera-se "Excepcional" ou "Pessoa com DeficiOncia" aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interagdo com diversas barreiras, podem obstruir sua participagSo plena e efetiva na sociedade, em

igualdade de condigOes com as demais pessoas.

Art. 9o. Sdo os seguintes os fins desta APAE de Goidnia, nos limites territoriais do seu

municipio:

I - promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiOncia,
preferencialmente intelectual e mriltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos
de vida: criangas, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exerc(cio da

cidadania:

II - prestar servigo de habilitagdo e reabilitagdo ao priblico definido no inciso I deste

artigo, e a promogdo de sua integragdo d vida comunit6ria no campo da assistOncia social,

realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou

cumulativa ds pessoas com deficiOncia, preferencialmente intelectual e mriltipla, e para suas

famflias:

III prestar servigos de educagdo especial is pessoas com deficiOncia,

preferencialmente intelectual e mfltipla;

IV - oferecer servigos na 6rea da safde, desde a prevengdo, visando assegurar uma

melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiOncia, preferencialmente intelectual e mfltipla.

kt. 10. Para consecugSo de seus fins, a APAE de Goidnia se prop6e a:

I - executar servigos, programas, projetos e beneficios socioassistenciais, de forma

gratuita, permanente e continuada aos usui{rios da assistOncia social e a quem deles necessitar, sem

qualquer discriminagdo, de forma planejada, di6ria e sistem6tica, ndo se restringindo apenas a

distribuiglo de bens, beneficios e encaminhamentos;

II - promover campanhas financeiras de dmbito municipal e colaborar na organizagdo

de campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o objetivo de arrecadar fundos destinados ao

financiamento das ag6es de atendimento d pessoa com deficiOncia, preferencialmente intelectual e

mriltipla, bem como areal\zagdo das finalidades da APAE de Goidnia;

III - incentivar a participagdo da comunidade e das instituig6es priblicas e privadas nas

ag6es e nos programas voltados d preveng6o e ao atendimento da pessoa com deficiOncia,

preferencialmente intelectual e mriltipla;

IV - promover parcerias com a comunidade e com instituig6es priblicas e privadas,

oportunizando a habilitagdo e a colocagdo da pessoa com deficiOncia, preferencialmente intelectual

e mriltipla, no mundo do trabalho;

V - participar do intercdmbio entre as entidades coirmds, as an6logas filiadas, as

associag6es congOneres e as instituig6es oficiais municipais, nacionais e internacionais;

VI - manter publicag6es t6cnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos relativos d

causa e d filosofia do Movimento Apaeano;

V11 - solicitar e receber recursos de 6rgdos priblicos ou privados, e contribuig6es de

pessoas fisicas;
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VIII - firmar parcerias com entidades coirmds e an6logas, solicitar e receber recursos
de 6rg6os priblicos e privados, e as contribuig6es de pessoas fisicas e juridicas;

IX - produzir e vender servigos para manutengSo da garantia de qualidade da oferta
dos servigos prestados;

X - fiscalizar o uso do nome "Associagdo de Pais e Amigos dos Excepcionais", do
simbolo e da sigla APAE, informando o uso indevido d Federagdo das APAE's do Estado ou d
Federagdo Nacional das APAE's;

XI - promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares para os
seus assistidos e ds suas familias;

XII - desenvolver ag6es de fortalecimento de vinculos familiares, prevenindo a
ocorr€ncia de abrigamentos;

XIII apoiar e/ou gerenciar casas-lares para as pessoas com deficiOncia,
preferencialmente intelectual e mriltipla, em situagdo de risco social ou abandono;

Xry - garantir a participagdo efetiva das pessoas com deficiOncia, preferencialmente
intelectual e mriltipla, na gestdo das APAE's;

XV - coordenar e executa.r, nos limites territoriais do seu municipio, os objetivos,
programas e a politica da Federag6o das APAE's do Estado e da Federagdo Nacional das APAE'5,
promovendo,assegurandoedefendendooprogresso,oprestfgio,acredibilidadeeaunidade
orgdnica e filos5fica do Movimento Apaeano;

XVI - atuar na definigdo da politica municipal de atendimento h pessoa com
defici€ncia, preferencialmente intelectual e mriltipla, em consondncia com a politica adotada pela
Federagdo das APAE's do Estado e pela Federagdo Nacional das APAE's, coordenando e
fiscalizando sua execugSo;

XVII - articular, junto aos poderes priblicos municipais e ds entidades privadas,
pol(ticas que assegurem o pleno exercfcio dos direitos da pessoa com deficiOncia,
preferencialmente intelectual e mriltipla;

XVru - encalregar-se, em Ambito municipal, da divulgagdo de informag6es sobre
assuntos referentes d pessoa com deficiOncia, preferencialmente intelectual e mriltipla,
incentivando a publicagdo de trabalhos e de obras especializadas;

XD( - compilar e/ou divulga.r as nonnas legais e os regulamentos federais, estaduais e
municipais, relativas d pessoa com defici€ncia, preferencialmente intelectual e mriltipla,
provocando a ag6o dos 6rg6os municipais competentes no sentido do cumprimento e do
aperfeigoamento da legislagSo;

XX - promover e/ou estimular a realizagdo de estatisticas, estudos e pesquisas em
relagdo d causa da pessoa com deficiOncia, preferencialmente intelectual e mriltipla, propiciando o
avango cientifico e a permanente formagdo e capacitagdo dos profissionais e volunt6rios que atuam
na APAE de Goidnia;

XXI - promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevengdo da
deficiOncia, de promogdo, de protegSo, de inclusdo, de defesa e de garantia de direiios da p"rrou
com deficiOncia, preferencialmente intelectual e mriltipla, de apoio e orientagdo d sua familia e i
comunidade:
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XXII - estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos servigos
prestados pela APAE de Goidnia, impondo-se a observdncia dos mais r(gidos padr6es de 6tica e de

eficiOncia, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano;

XXIII - divulgar a experiOncia Apaeana em 6rg6os priblicos e privados, pelos meios
disponfveis;

XXIV - desenvolver o programa de autodefensoria, garantindo a participaglo efetiva
das pessoas com deficiOncia, preferencialmente intelectual e mriltipla, na gestdo da APAE de

GoiAnia;

XXV - promover e articular servigos e programas de prevengdo, educagdo, safde,
assist6ncia social, esporte, lazer, trabalho, visando d plena inclusdo da pessoa com deficiOncia,
preferencialmente intelectual e mriltipla.

Art. 11. A APAE de Goidnia integra-se, por filiagdo, d Federagdo Nacional das

APAE's, de quem recebe orientagdo, assessoramento e permissdo para uso de nome, simbolo e
sigla APAE, a cujo Estatuto adere.

$ 1" Ap6s a filiagdo d Federagdo Nacional das APAE's, a APAE de Goidnia, ser6

automaticamente filiada d Federagdo do seu respectivo Estado, a cujo Estatuto adere.

$ 2" A concessdo, a utilizagdo e a pennanOncia do direito de uso do nome, simbolo e

sigla APAE pela filiada est6o condicionadas i observdncia do Estatuto, das Resolug6es, do
Regimento Intemo e das decis6es dos 6rgdos diretivos da Federagdo Nacional das APAE's e da

Federagdo das APAE's dos Estados.

$ 3" A APAE de Goidnia apresentar6, anualmente, d Federag6o das APAE's do Estado,

at6 o dia 30 de abril, relat6rio sucinto de suas atividades, incluindo balango financeiro,
acompanhado de parecer do Conselho Fiscal e plano de ag6es para o ano seguinte, indicando os

pontos positivos e negativos encontrados em sua administragdo, no exercicio.

Art. 12. A APAE de GoiAnia preservar6 sua autonomia administrativa, financeira e

jurfdica perante a FederagSo das APAE's do Estado, Federagdo Nacional das APAE's,
Administragdo Priblica e entidades privadas, ndo gerando, em nenhuma hip6tese, direitos a

v(nculos empregaticios entre seus funciondrios, dirigentes, prepostos e/ou contratados, competindo
a cada uma, particularmente e com exclusividade, o cumprimento das suas respectivas obrigag6es
comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, de acidentes do trabalho, previdencidrias, fiscais e

tribut6rias, de conformidade com a legislagSo vigente e/ou pr6ticas comerciais, financeiras ou
bancdrias em vigor.

CAPiTULO II
Dos Associados

Seg6o I
Do Quadro Social

fut. 13. A APAE de GoiAnia 6 constitufda por nfmero ilimitado de associados, pessoas
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fisicas e jur(dicas, neste caso representada pelo Diretor ou Presidente que consta do contrato social.

$l' Sdo requisitos para admissdo do associado: idoneidade, maioridade, capacidade
legal, envolvimento com a causa da pessoa com deficiOncia, compromisso com as ag6es

desenvolvidas pela APAE de Goi6nia.

$2" Os associados ndo respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigag6es e

encargos sociais da APAE de Goi6nia.

Art. 14. O quadro social da APAE de Goidnia 6 constitu(do pelas seguintes categorias
de associados:

I - contribuintes: pessoas ffsicas e jurfdicas, devidamente cadastradas, que contribuem
com a APAE de Goidnia por contribuigdo regular, em dinheiro, mediante manifestagdo de vontade
em contribuir para a execuglo dos objetivos da APAE de Goi6nia, firmando termo de adesSo de

associado;

II benem6ritos: pessoas fisicas ou jurfdicas gue, a juizo do Conselho de
Administragdo ou por proposta da Diretoria Executiva, prestam relevantes servigos ao movimento
das APAE's;

III - correspondentes: aqueles que prestam colaboragdo i APAE de Goidnia, por6m

residem em outros pontos do tenit6rio nacional ou em outro pafs;

lV - honor6rios: personalidades, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado

relevantes servigos d causa da pessoa com deficiOncia, ou que tenham concorrido de maneira

apreci6vel para o progresso da humanidade no campo da deficiOncia;

V - especiais: pessoas com deficidncia que estejam matriculadas nos programas de

atendimento da APAE de GoiAnia, seus pais e m6es ou respons6veis legais, sendo-lhes assegurado

o direito de votar e de serem votados;

VI - fundadores: pessoas que participaram da primeira Assembleia Geral de Fundagdo

da APAE de Goidnia e assinaram a respectiva ata.

fut. 15. Compete e APAE de Goidnia exigir de seus associados o permanente exercicio
de conduta 6tica de forma a preservar e aumentar o conceito do Movimento Apaeano.

SegSo II
Dos Titulos Honorfficos

Art. 16. A APAE de Goidnia poderd conceder, em casos especiais, os t(tulos
honorfficos de Agraciado Benem6rito e Agraciado Honori4rio.

I - Sdo Agraciados Benem6ritos as personalidades, fisicas ou juridicas, que a jufuo do

Conselho de Administragdo ou por proposta da Diretoria Executiva, hajam contribuido de maneira
apreci6vel para o progresso do movimento das APAE's.

II - Sdo Agraciados Honordrios as personalidades, nacionais ou estrangeiras, que a

juizo do Conselho de Administragdo ou por proposta da Diretoria Executiva, tenham prestado

relevantes servigos d causa da pessoa com deficiOncia ou tenham concorrido de maneira apreci6vel
para o progresso da humanidade no campo da deficiOncia;
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III - A concesseo de tftulo honorifico ser6 deliberada em votagdo secreta, no minimo,
por dois tergos da Diretoria Executiva e do Conselho de Administragdo da APAE de Goidnia.

IV - O Conselho de Administragdo e a Diretoria Executiva indicardo uma Comissdo

composta por 2 (dois) membros da Diretoria Executiva e 2 (dois) membros do Conselho de

Administragdo, para examinar as obras e o "atrriculum vitae" dos indicados, deliberando por
votagdo de, no minimo, dois tergos dos seus membros.

V - A concessdo de t(tulo honorifico ndo cria obrigagdo para o agraciado em relagSo d

APAE de Goidnia, nem the assegura os direitos previstos aos associados contribuintes definidos
neste Estatuto.

SegSo III
Dos Direitos dos Associados

Art. 17. Sdo direitos assegurados aos Associados Especiais e Contribuintes, quites com

suas obrigag6es sociais:

I - ter o seu filho ou dependente com deficiOncia matriculado na APAE de Goidnia e

utilizar-se dos servigos por ela prestados;

II - participar das Assembleias Gerais;

III - propor candidatos d eleigSo de membros do Conselho de Administrag6o, Conselho

Fiscal e da Diretoria Executiva da APAE de Goi0nia;

IV - participar das reuni6es da Diretoria Executiva e do Conselho de AdministragSo da

APAE de Goi6nia, usando da palavra, mas sem direito a voto;

V - apresentar, b Diretoria Executiva, ideias e sugest6es, temas para discussdo, teses e

assuntos de interesse comum;

VI - participar de todos os eventos organizados pela APAE de Goidnia, pelo Conselho

Regional, pela Federagdo das APAE's do Estado e pela Federagdo Nacional das APAE's;

VII - apresentar propostas de alteragSo do Estatuto da APAE de Goi6nia, submetendo-

as d apreciagSo e d aprovagdo do Conselho de Administragdo da Federagdo Nacional das APAE's;

VIII - participar de diferentes comiss6es t6cnicas, de estudo e de trabalhos, quando

convidado e de acordo com sua disponibilidade;

D( - requerer o desligamento do quadro social, mediante solicitagdo dirigida d

Diretoria da APAE de Goidnia:

X - em caso de morte, os direitos do associado nlo se transferem a terceiros;

XI - convocar os 6rglos deliberativos da APAE de Goi6nia quando houver

requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados.

$ 1'Os associados benem6ritos, correspondentes, honor6rios e fundadores ndo poderdo

votar nem serem votados. exceto se forem tambdm associados contribuintes.
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$ 2" Para gozar de qualquer dos direitos acima enumerados, 6 necess6rio que o
associado se encontre quite com suas obrigagOes sociais.

$ 3" Os associados contribuintes, quando funciondrios da APAE de Goidnia, com
vinculo direto ou indireto, n6o poderdo votar nem serem votados, nem convocar Assembleia Geral
Extraordin6ria.

SeSo IV
Das Obrigag6es dos Associados

fut. 18. Slo obrigag6es dos associados da APAE de Goidnia:

I - manter padrdo de conduta 6tica de forma a preservar e a aumentar o conceito do
Movimento Apaeano no municipio;

II - pagar as contribuig6es enquanto associados contribuintes, e prestar todas as

informag6es solicitadas pelos 6rg6os diretivos ;

III - aceitar as incumbOncias que lhes forem atribufdas pelos 6rgdos diretivos da APAE
de Goidnia, participando de diferentes comiss6es t6cnicas, de estudo e de trabalhos;

IV - cumprir, acatar e respeitar as disposig6es estatut6rias, as resolug6es da Diretoria 
"'..

Executiva, o regimento interno, bem como as decisOes dos 6rglos diretivos da APAE de Goidnia; S{
V - informar, por escrito, aos 6rg6os diretivos da APAE de Goidnia, euando identificar f

qualquer suspeita de iregularidade no funcionamento de servigos, para averiguagSo e !
providOncias; Ai

-i
VI - submeter as propostas de alteragdo do Estatuto da APAE de Goidnia i apreciagdo k

e d aprovagdo do Conselho de Administragdo da Federagdo Nacional das APAE's. E

3
*

SegsoV $
Das Penalidades Apiic6veis aos Associados F

i
Art. 19. As infrag6es ao presente Estatuto e as irregularidades de qualquer natureza t

cometidas pelos Associados acarretardo procedimentos e penalidades aplicados pela Diretoria
Executiva da APAE de Goidnia, nas modalidades de advertOncia, suspensdo e exclusdo.

I - Advert6ncia para punir faltas leves conforme sejam definidas e regulamentadas pelo
Conselho de Administragdo, a qual ser6 aplicada pelo Presidente da APAE de Goidnia;

II - Suspensdo do direito de votar e ser votado pelo prazo de 08 (oito) anos para os
cargos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administragdo e do Conselho Fiscal.

III - Exclusdo do quadro social quando as infrag6es consistirem em desvio de 6tica do
associado como componente do corpo social, dos compromissos, padr6es de conduta, filosofia,
Estatuto, Regulamento e Resolug6es da APAE de Goi6nia, da FederagSo das APAE's do Estado e

da Federagdo Nacional das APAE's.
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$ 1'A exclusAo ser6 deliberada e aplicada pelos membros da Diretoria Executiva,
Conselho de Administragdo e Conselho Fiscal, com o aval da Assembleia Geral, para punir faltas
muito graves.

$ 2'Fica assegurado pr6vio direito de defesa a todos os associados quando lhes forem
imputadas as infragOes previstas neste artigo, cabendo-lhes, ainda, na hip6tese de suspensdo e
exclusdo, recurso parua Assembleia Geral, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias,

contados da notificagdo.

$ 3" A exclusSo considerar-se-6 definitiva se o associado ndo recolrer da penalidade,
no prazo previsto no $ 2o deste artigo.

Seg5o VI
Do Processo de Apuragf,o de Irregularidades na APAE de GoiAnia

fut. 20. Diante de inegularidades na APAE de Goidnia, ser6 constitufda ComissSo de

Etica designada pela Federagdo das APAE's do Estado e/ou pela Diretoria da APAE de Goidnia
que ndo seja parte das denrincias apresentadas, marcando-se prazo de 15 (quinze) dias para

apresentar a defesa que tiver, assegurados aos denunciados a ampla defesa e o contradit6rio.

I - O n6o atendimento, pelo associado, aos termos da notificagSo, sujeit6-lo-6 aos

procedimentos de advert6ncia, suspensdo ou exclusdo, decretados pela Diretoria Executiva da

APAE de Goidnia "ad referendum" do seu Conselho de Administragdo.

II - A Comissdo deEtica compete apurar os fatos noticiados encaminhando relat6rio
circunstanciado para a Federagdo das APAE's do Estado e/ou para a Diretoria da APAE de

Goidnia, que expedir6 parecer conclusivo.

III - A andlise dos relat6rios ser6 feita pela Diretoria Executiva "ad referendum" do

Conselho de Administragdo da Federagdo das APAE's do Estado e/ou da APAE de Goi0nia que

expedir6 parecer recomendando a aplicagdo das penalidades previstas no art. 19, a intewengSo na
APAE de GoiAnia ou ainda o arquivamento da denrincia.

IV - Caracterizada a necessidade de Intervengdo, caberdo aos interventores todos os

atos de gestdo na APAE de Goi0nia, incluindo negociagdo com o Poder Priblico, acerto de dividas,
regularizagdo da documentagdo, continuidade dos atendimentos e dos projetos j6 existentes,

contratagdo e dispensa de funcion6rios, entre outros.

V - A Intervengdo terminar6 com a eleigdo da nova Diretoria da APAE de Goidnia,
que, assumindo o cargo, responsabilizar-se-| por dar continuidade aos trabalhos iniciados, dentro
do padrSo de 6tica e unidade do Movimento Apaeano.

VI - Nos casos em que todos os procedimentos adotados pela Federagdo das APAE's
do Estado, no processo de intervengdo, ndo sejam capazes de superar as dificuldades existentes na

APAE de Goidnia, caberS a esta mesma Federagdo comunicar a Federagdo Nacional das APAE's
para a aplicagSo da sangdo consistente na cassagdo da autorizagdo do uso do nome, sigla e simbolo
APAE de Goi6nia, com remessa dos fatos apurados ao Minist6rio Priblico Estadual e Federal, se

for o caso, para as providOncias cabiveis, dando-se ampla divulgagdo no municipio.
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VII - Os procedimentos para aplicagdo das penalidades ser6o regulamentados no

Regimento Interno ou por meio de resolug6es baixadas pela Diretoria Executiva da APAE de

Goidnia "ad referendum" do Conselho de Administragdo.

Vru - O recurso de qualquer penalidade aplicada ter6 efeito somente devolutivo e ser6

dirigido e apreciado pela Assembleia Geral Extraordindria.

CAPiTULO III
Da Organiza$o, do Funcionamento e da Administragflo da APAE de GoiAnia

SeSo I
Da Organiza$o

Art.2l. Slo 6rgdos da APAE de Goidnia, responsdveis por sua administragdo:

I - Assembleia Geral;

II - Conselho de Administraglo;

III - Conselho Fiscal;

IV - Diretoria Executiva;

V - Autodefensoria;

VI - Conselho Consultivo.

$ 1" Os membros dos Conselhos de Administragdo e Fiscal, e os da Diretoria Executiva
deverdo ser associados contribuintes da APAE de GoiAnia h6, pelo menos, 1 (um) ano,

preferencialmente com experiOncia diretiva no Movimento Apaeano, quites com suas obrigag6es
junto i tesouraria, ou associados especiais que comprovem matrfcula e frequOncia regulares h6, no

minimo, 1(um) ano, nos programas de atendimento da APAE de Goiinia.

$ 2'O exercicio das fung6es de membros dos 6rg6os indicados neste artigo n6o pode

ser remunerado por qualquer forma ou titulo, sendo vedada a distribuigSo de lucros, resultados,

dividendos, bonificag6es, participag6es ou parcelas do seu patrimOnio sob nenhuma forma ou

pretexto ou de quaisquer outras vantagens ou beneficios por qualquer forma a diretores, s6cios,

conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

g 3o Os cuugos do Conselho de Administragdo, do Conselho Fiscal e o da Diretoria
Executiva deverlo ser ocupados, sempre que possivel, por, no minimo, 30Vo de pais ou

respons6veis legalmente constitu(dos.

Art. 22. Dirigentes de empresas terceirizadas, seus cdnjuges, descendentes ou
ascendentes, conviventes e parentes at6 o terceiro grau, que mantenham qualquer vinculo
contratual ou comercial com a APAE de GoiAnia, ndo poderSo integrar a sua Diretoria Executiva, o
seu Conselho de AdministragSo nem o seu Conselho Fiscal.
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Da Assembleia Geral

lirt.23. A Assembleia Geral, Ordin6ria ou Extraordindria, 6196o soberano da APAE de

GoiAnia, ser6 constitufda pelos associados especiais e contribuintes que a ela comparecerem, quites
com suas obrigag6es sociais e financeiras.

$ 1" Ter6o direito de votar, nas Assembleias Gerais os associados especiais que

comprovem a matr(cula e a frequ€ncia regular h6 pelo menos 1 (um) ano nos programas de

atendimento da APAE de Goidnia, e os associados contribuintes, exigindo-se destes a adesdo ao

quadro de associados da APAE de Goidnia h6, no minimo, 1 (um) ano, e que estejam em dia com
suas obrigag6es sociais e financeiras.

$ 2" No caso de procuragdo, esta dever6 ter firma reconhecida em cart6rio, sendo que o

outorgante e o outorgado deverdo ser associados da APAE de Goidnia.

$ 3" N6o se admite mais de uma procuragdo por associado especial ou contribuinte.

$ 4" A Assembleia Geral ser6 instalada pelo Presidente da APAE de Goidnia. Na
sequ€ncia, serdo procedidas as eleig6es do Presidente e do Secret6rio da Assembleia para conduzir
os trabalhos. Havendo mais de um candidato para os cargos de Presidente e Secretdrio da
Assembleia Geral, ser6o constituidas chapas para votagdo direta.

$ 5 Em caso de empate para os c:lrgos de Presidente e Secretdrio da Assembleia,
considerar-se-6 eleito o associado h6 mais tempo no quadro social da APAE de GoiAnia.

$ 6 Caber6 ao Presidente da Assembleia Geral Ordin6ria passar a palavra ao atual
Presidente da APAE de Goidnia, que far6 a prestagSo de contas do seu mandato, apresentando o
balango e o relat6rio de atividades, submetendo-os d aprovagdo da Assembleia Geral.

$ 7' Na sequOncia, ser6 rcalizada a eleigdo por votagdo secreta, sendo permitida por
aclamaglo, quando se tratar de chapa rinica.

Art. 24. A convocagdo da Assembleia Geral far-se-6 por notificagdo aos associados,
por meio de boletim, e-mail, circular ou outros meios convenientes e por publicagdo em jornal de
circulagdo no municipio da APAE de Goidnia, admitindo-se, como alternativa, editais afixados no
quadro de aviso da APAE de Goidnia e nos principais lugares priblicos do municipio, com
anteced6ncia de, no minimo, 30 (trinta) dias.

$ 1" No edital de convocagSo da Assembleia Geral, Ordin6ria ou Extraordini{ria,
deverdo constar a data, hor6rio, local e a respectiva ordem do dia.

$ 2' A Assembleia Geral instalar-se-6, em primeira convocagdo, com a presenga da
maioria dos associados, e, em segunda convocagdo, com qualquer nfmero, meia hora depois,
devendo ambas constarem dos editais de convocagdo, ndo exigindo a lei qu6rum especial.

Art. 25. A Assembleia Geral, 6rglo soberano da APAE de Goidnia, compete
exclusivamente:
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$ 3" O Conselho de Administraglo reunir-se-6 ordinariamente de 06 em 06 meses,

obrigatoriamente, ou nos prazos que fixar o Regimento Intemo, e, extraordinariamente, mediante
convocagdo da Diretoria Executiva, ou de, pelo menos, 1/3 (um tergo) de seus pr6prios membros.

$ 4" As decisdes do Conselho de AdministragSo ser6o tomadas por maioria, com a

presenga, no m(nimo ,213 (dois tergos) de seus membros.

$ 5" Os membros da Diretoria Executiva poderdo assistir ds reuni6es do Conselho de

AdministraEdo e delas participar, sem direito a voto.

$ 6'As reuni6es do Conselho de Administragdo ser6o presididas e secretariadas pelo
Presidente e pelo Diretor Secret6rio da APAE de Goidnia, respectivamente, cabendo ao Presidente
o direito ao voto de Minerva.

Art.29. Compete ao Conselho de Administragdo:

I - aprovar o Regimento Intemo da APAE de Goidnia;

II - emitir parecer, para encaminhamento d Assembleia Geral, sobre as contas da
Diretoria Executiva, previamente examinadas pelo Conselho Fiscal;

III - aprovar o Plano Anual de Atividades da APAE de Goidnia, o seu orgamento e as

propostas de despesas extraordin6rias;

fV - examinar o relat6rio de atividades da Diretoria Executiva e a situagSo financeira
da APAE de Goidnia, em cada exercfcio;

V - responder ds consultas feitas pela Diretoria Executiva;

VI - delibera.r, em conjunto com a Diretoria Executiva, sobre os casos omissos neste

Estatuto e no Regimento Interno;

VII - examinar e deliberar sobre a pol(tica de atendimento d pessoa com deficiOncia
intelectual ou mfltipla no dmbito da APAE de GoiAnia;

VIII - referendar ou ndo, bem como rever, quando for o caso, penalidades aplicadas
pela Diretoria Executiva;

D( - aprovar ou nlo o nome do Procurador Jurfdico e do Procurador Adjunto,
indicados pela Diretoria Executiva;

X - preencher as vagas que se verificarem no Conselho de Administragdo e no
Conselho Fiscal;

XI - referendar os nomes para as vagas na Diretoria Executiva, indicados pela mesma,
pennanecendo os que desta forma forem investidos no exercicio do cargo pelo restante do mandato
dos substitufdos:

XII - escolher, por meio de voto secreto, um nome dentre aqueles apresentados pela
Diretoria Executiva como candidato d PresidOncia da APAE de Goidnia, permitindo-se ao mesmo
indicar toda a nominata para o Conselho de Administragao, o Conselho Fiscal e a Diretoria
Executiva;
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II - decidir sobre fusdo, transformagIo e extingdo da APAE de Goidnia;

III - eleger os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administragdo e do
Conselho Fiscal;

IV - destituir membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administrapdo e do
Conselho Fiscal;

V - aprovar o relat6rio de atividades e as contas da Diretoria Executiva;

VI - verificar a qualificagdo dos membros do Conselho Consultivo e proclam6-los, na
forma estabelecida neste Estatuto;

VII - apreciar recursos contra decis6es da Diretoria.

Pardgrafo rtnico. As Assembleias Gerais realizar-se-6o, preferencialmente, na sede da
APAE de Goi6nia.

Art. 26. A Assembleia Geral Ordin6ria reunir-se-6 de tr6s em trOs anos. no mOs de
novembro, para os fins determinados nos incisos III e VI do artigo 25.

Pardgrafo inico. Com excegSo do ano de eleig6o da Diretoria da APAE de Goi0nia, o
relat6rio de atividades e as contas da Diretoria Executiva previstos no inciso V do art. 25 serdo
submetidos d aprovagIo da Assembleia Geral Ordindria, especialmente convocada para esse fim,
at6 o dia 31 de maio de cada ano. com base nos demonstrativos cont6beis encerrados em 31 de
dezembro do ano anterior.

ArL 27. A Assembleia Geral Extraordin4,rra serd convocada pela Diretoria Executiva,
pelo Conselho de Administragdo ou, quando houver requerimento assinado, por, no minimo, um
quinto dos associados em dia com suas obrigag6es sociais financeiras, para os fins indicados nos
incisos I, II, IV e VII do artigo 25, ol para tratar de assunto especial, determinado na sua
convocagdo.

Pardgrafo rtnico. Para fins do disposto nos incisos I e IV do artigo 25, ser6 exigido o
voto concorde da maioria simples dos associados da APAE de Goi0nia na Assembleia Geral
Extraordin6ria especialmente convocada para esse fim.

SegSo III
Do Conselho de Administrag5o

Art. 28. O Conselho de Administragdo, composto de, no minimo, 05 (cinco) membros,
ser6 eleito pela Assembleia Geral Ordin6ria, dentre os associados em pleno gozo de seus direitos,
bem assim quites com seus deveres associativos previstos neste Estatuto.

$ 1" O mandato dos membros do Conselho de Administragdo ser6 de 3 (trOs) anos,
permitindo-se a reeleigdo.

$ 2" No caso de ocorer vaga ou impedimento de algum dos membros do Conselho de
Administragdo, o preenchimento ser6 feito conforme decisdo a ser tomada na primeira reunido do
Conselho de Administragdo que se realizar.
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XIII - assumir a Presid6ncia da APAE de GoiAnia, no caso de renrincia ou destituigdo
da Diretoria Executiva, por indicagdo de tr6s de seus membros, convocando Assembleia Geral
Extraordin6riapara eleigdo da Diretoria Executiva no prazo m6ximo de 60 (sessenta) dias;

XIV - aprovar a alienagdo ou aquisigdo de bens im6veis;

XV - aquisigdo e alienagdo de bens de que trata o inciso XIV deste artigo, somente

serd permitida se aprovada por decisdo de, no minimo, dois tergos de seus membros;

XVI - aprovar por, no minimo, dois tergos dos votos dos seus membros, a obtengdo de

financiamento referido no inciso VII do artiso 35.

SegSo IV
Do Conselho Fiscal

Art. 30. O Conselho Fiscal ser6 composto de 3 (trOs) membros efetivos e 3 (trOs)

suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordin6ria, dentre associados em pleno gozo de seus

direitos, preferencialmente com experiOncia administrativa, contr{bil e fiscal.

reeleig6o.

tdrmino.

$ 1'O mandato dos membros do Conselho Fiscal ser6 de 3 (trOs) anos, perrnitindo-se a

$ 2" Em caso de vacdncia, o mandato ser6 assumido pelo respectivo suplente, at6 seu

Art. 31. Compete ao Conselho Fiscal:

I - reunir-se no minimo duas vezes por ano, examinar e dar parecer sobre as contas da

Diretoria Executiva da APAE de Goidnia, deliberando com a presenga de seus membros titulares,
convocando-se seus suplentes, tantos quantos necess6rios, no caso de ausOncia, renfncia ou
impedimento;

II - examinar os livros de escrituragdo da entidade;

III - examinar o balancete semestral apresentado pelo Diretor Financeiro, opinando a
respeito;

IV - apresentar relat6rios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;

V - opinar sobre aquisigdo e alienagdo de bens;

VI - promover gest6es pa.ra o correto funcionamento fiscal da instituig6o;

VII - fornecer, obrigatoriamente, a cada seis meses, relat6rios da situagdo fiscal e

sugest6es, quando necessi{rio, para prevenir e corrigir problemas posteriores.

Pardgrafo rtnico. O Conselho Fiscal poderd utilizar-se do assessoramento de um
Auditor, de um Contador ou de um T6cnico em Contabilidade. se assim necessitar.

Seg5o V
Da Diretoria Executiva
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Art.32. A Diretoria Executiva da APAE de Goidnia ser6 composta de, no minimo:

I - Presidente;

il - 1" e 2" Vice-Presidente;

UI - 1'e 2" Diretores Secreti{rios;

IV - 1'e 2o Diretores Financeiros;

V - Diretor de PatrimOnio;

VI - Diretor Social.

$ 1" A Diretoria Executiva ser6 eleita em Assembleia Geral Ordin6ria, a cada 3 (tr€s)
anos, convocada especialmente para este fim.

$ 2'O mandato dos membros da Diretoria Executiva ser6 de 3 (tr6s) anos, perrnitindo-
se uma reeleigdo consecutiva.

$ 3' Ao Presidente 6 permitido concorrer somente a 1 (uma) reeleigdo consecutiva,
podendo ocupar, por6m, outros cargos na Diretoria Executiva, exceto o de Vice-Presidente e os de
Diretores Financeiros.

Art. 33. A Diretoria Executiva reunir-se-6, no minimo, de O2 em O2 meses, sendo
necess6ria a presenga de, pelo menos, cinco de seus membros, para as deliberag6es.

$ 1" As deliberag6es da Diretoria ser6o tomadas por maioria simples de votos dos 3
membros presentes. E

+
$ 2" O Presidente ter6, al6m do seu, o voto de Minerva nos casos de empate. 

+

$3'Perder6 o mandato qualquer dos membros da Diretoria Executiva, aquele que, sem I
justo motivo, deixar de comparecer a tr6s reuni6es consecutivas da Diretoria, ou a seis, -n
alternadamente. E

E
+

Sego YI t
Das Atribuig6es da Diretoria Executiva F

I
Art. 34. Compete d Diretoria Executiva:

I - promover e fomentar arealizagdo dos fins da APAE de Goidnia;

II - elaborar o Regimento Intemo da APAE de Goidnia e submet6-1o d aprovagdo do
Conselho de AdministragSo;

III - lavrar em ata a aprovagdo e a admissdo de novos associados;

lV - lavrar em ata o pedido de desligamento do associado e a sua aprovagdo, ndo
cabendo negativa da solicitagSo;

V - elaborar e submeter ao Conselho de Administragdo, em at6 60 dias do inicio do



exercfcio, o plano anual/plurianual de atividades da APAE de Goidnia, o seu orgamento e as

propostas de despesas extraordin6rias;

VI submeter suas contas ao exame do Conselho Fiscal, encaminhando-as
posteriormente ao Conselho de Administragdo para parecer, remetendo-as, a seguir, d Assembleia
Geral para aprovagdo;

VII - submeter ao Conselho de Administragdo o relat6rio de suas atividades e a
situagdo financeira da APAE de Goidnia, em cada exercfcio;

Vm - constituir comiss6es especiais encarregadas da execugSo dos fins da APAE de
Goi0nia, supervisionando sua atuaglo;

IX - criar os cilgos necess6rios aos servigos t6cnicos e administrativos, admitir e

demitir funciondrios;

X - promover campanhas de levantamento de fundos, aprovadas pelo Conselho de
Administragdo;

XI - convocar a Assembleia Geral e as reuniOes do Conselho de AdministragSo;

XII - pagar as contribuig6es d Federagdo Nacional das APAE's;

XIII - respeitar e fazer respeitar o presente Estatuto, o Estatuto da Federagdo das
APAE's do Estado e o Estatuto da FederagSo Nacional das APAE's;

XIV - promover a participagdo da APAE de Goi6nia em Olimpfadas, Festivais,
Congressos e em outros eventos;

XV - adquirir ou alienar bens m6veis e im6veis, ap6s aprovagdo do Conselho de
Administragdo, nos casos que couber;

XVI - receber e fazer doag6es ad referedun do Conselho de Administragdo. H

XVII - indicar ao Conselho de Administragdo o nome das pessoas que possam ser ;
aprovadas para exercerem o cargo de Procurador Jurfdico e Procurador Adjunto; ;o

XVru - estabelecer o valor da contribuig6o para os associados contribuintes; 3i
J

XIX - dar conhecimento ao Conselho de Administragdo, na primeira reunido deste, das -t
penalidades aplicadas aos seus associados; Eo

XX - convidar os membros do Conselho Consultivo para participar dos eventos 3
realizados pela APAE de Goi0nia; 

=sXXI - apresentar ao Conselho de Administraglo, com at6 60 (sessenta) dias de i-
antecedOncia da data de realizagdo da Assembleia Geral Ordin6ria, os nomes dos candidatos d
PresidOncia da APAE de Goidnia, garantindo-se ao candidato a Presidente escolhido a indicagdo
dos nomes para concorerem na Assembleia Geral Ordindria aos demais cargos da Diretoria
Executiva, do Conselho de Administragdo e do Conselho Fiscal;

XXII - indicar nomes para preenchimento das vagas que se verificarem na Diretoria
Executiva, no curso do mandato, submetendo-os ao referendo do Conselho de Administragdo.

Pardgrafo rtnico. N6o caber6 a indicagSo de nomes para preenchimento das vagas na
Diretoria Executiva, simultaneamente, para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretores



Financeiros e Diretores Secret6rios, devendo, nesse caso, ser convocada Assembleia Geral para

eleigdo dos membros que ocuparlo tais cargos na Diretoria Executiva.

Seg5o VII
Das Atribuigdes dos Membros da Diretoria Executiva

Art. 35. Compete ao Presidente:

I - assegurar o pleno funcionamento dos servigos da APAE de Goidnia nos seus

aspectos legais, administrativos, t6cnicos e pedag6gicos, com o apoio do Conselho de

Administragdo;

II - convocar a Assembleia Geral, as reuni6es do Conselho de Administragdo, do

Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;

III - representar a APAE de GoiAnia, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele,

perante as entidades de direito priblico e privado;

IV - representar a APAE de Goi0nia judicialmente, cabendo-lhe impetrar Mandado de

Seguranga coletivo e outras ag6es judiciais, em defesa dos interesses da associagdo;

V - apresentar ao Conselho de Administragdo o relat6rio anual da Diretoria sobre as

atividades da APAE de Goidnia, ao fim de cada ano e ao t6rmino do mandato, d Assembleia Geral;

VI - dirigir a APAE de Goidnia, ressalvada a compet0ncia do Conselho de

Administragdo, atendendo d perfeita consecugdo de seus fins, podendo delegar, parcialmente, suas

atribuigdes;

VII - assinar cheques, contratos de empr6stimo banc6rio, ordens de pagamento e

transferOncias banc6rias conjuntamente com o 1" Diretor Financeiro ou com o seu substituto

estatut6rio, no exercicio do cargo, para pagamento das obrigag6es financeiras da entidade;

VIII - instalar, prover e supervisionar assessorias e coordenadorias que julgar

necess6rias, constituindo um colegiado com concepg6es, diretrizes e ag6es unificadas;

W - zelar pelo conhecimento, utilizagdo e aplicagdo dos Estatutos, Regimentos e

Regulamentos em vigOncia, pelos Diretores, funcion6rios, t6cnicos e volunt6rios;

X - ratificar de modo expresso, d Federagdo das APAF's do Estado e d Federagdo

Nacional das APAE's, o compromisso de aderir, acatar e respeitar seus respectivos Estatutos;

XI - cumprtr e fazer cumprir as prescrig6es deste Estatuto, bem como as diretrizes

estabelecidas no Regimento Interno da APAE de Goidnia.

$ 1" O Presidente ser6 substitufdo, em suas faltas, licengas e impedimentos, pelo Vice-

Presidente.

$ 2o Para fins de obtengdo de financiamento referido no inciso VII deste artigo, ser6o

exigidas as aprovag6es da Diretoria Executiva e do Conselho de Administragdo por, no m(nimo,

dois tergos dos votos.
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I - substituir o presidente em suas faltas, licengas e impedimentos;

II - exercer fungdes e atribuig6es supletivas que lhe forem confiadas.

Pardgrafo rtnico. Em caso de renrincia, destituigSo ou morte do Presidente, o Vice-
Presidente assumir6 a Presid6ncia at6 o fim do mandato, valendo para todos os efeitos,
independente do tempo do exercfcio como o cumprimento de um mandato.

Art.37. Compete ao 1o Diretor Secret6rio:

I - secretariar as Assembleias Gerais, as reuniOes da Diretoria Executiva e as do

Conselho de Administragdo, redigindo suas atas em livro ou instrumento pr6prio;

II - superintender o funcionamento de todos os servigos de secretaria e divulgar as

notfcias das atividades da APAE de Goidnia;

III - exercer atribuigOes supletivas que lhe forem confiadas;

lV - entregar aos membros da Diretoria Executiva, na primeira reunido do mandato,

c6pia do Estatuto da APAE de Goidnia;

V - disponlbtlizarr aos associados, na Secretaria, o acesso e a leitura do Estatuto da

APAE de Goidnia;

VI - exercer a presid6ncia da APAE de Goidnia no caso de impedimento tempor6rio,

ndo superior aO6 meses, do Presidente e do Vice-Presidente.

Art. 38 - Compete ao 2" Diretor Secret6rio:

I - substituir o 1" Diretor Secretdrio em suas faltas, licengas e impedimentos;

II - assumir o mandato, em caso de vacdncia, at6 o seu t6rmino;

III - exercer atribuig6es supletivas que lhe forem confiadas.

fut. 39. Compete ao 1o Diretor Financeiro:

I - elaborar a previsdo orgament6ria, semestralmente, e submetO-la d aprovagdo da

Diretoria Executiva;

II - conservar sob sua guarda e responsabilidade os documentos relativos ao

departamento financeiro ;

III - assinar cheques, contratos de empr6stimo bancdrio e/ou ordens de pagamento

conjuntamente com o Presidente ou com seu substituto estatut6rio, para pagamento das obrigag6es

financeiras da APAE de Goi6nia;

IV - promover e dirigir a arrecadagdo da receita social, deposit6-la e aplic6-1a de

acordo com decisdo da Diretoria Executiva;

Y - fazer pagamentos nos limites ou pela forma estabelecida por decisdo da Diretoria
Executiva:

VI - manter em dia a escrituragSo da receita e da despesa da APAE de Goidnia, e

contabiliz6-la sob a responsabilidade de um contador habilitado;
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VII - apresentar d Diretoria Executiva os balancetes mensais, o relat6rio anual sobre a
situagSo financeira e a prestagdo de contas, que deverdo ser encaminhados ao Conselho Fiscal para
exame e parecer, fomecendo a esses 6rgdos as informag6es complementares que the forem
solicitadas.

Vm - O Diretor Financeiro poder6 utilizar-se do assessoramento de um Contador ou
de um T6cnico em Contabilidade, de um funcion6rio da APAE de Goidnia ou de um prestador de

servigos para o exercicio dessas atribuigOes.

Art. 40. Compete ao 2" Diretor Financeiro:

I - substituir o 1" Diretor Financeiro em suas faltas, licengas e impedimentos;

II - assumir o mandato, em caso de vac0ncia, at6 o seu t6rmino;

III - exercer as atribuig6es supletivas que lhe forem confiadas.

Art.4l. Compete ao Diretor de Patrim0nio:

I - supervisionar, zelar e inventariar o patrim6nio da APAE de Goi0nia;

II - ter sob sua guarda e responsabilidade os bens patrimoniais da APAE de Goidnia;

III - providenciar a escrituragSo do material permanente da APAE de Goi0nia,
mantendo essa documentagdo em ordem e em dia.

Pardgrafo rtnico. O Diretor de Patrim6nio poder6 contar com o apoio de profissional
especializado.

Executiva:
Ar1. 42. Compete ao Diretor Social, de acordo com a orientagdo da Diretoria

I - organizar as atividades sociais;

II - elaborar o programa de solenidades;

III- rcalizat eventos sociais com a finalidade de promover a instituigdo;

IV - promover eventos com a finalidade de arrecadar fundos, ap6s a aprovagSo da

Diretoria Executiva.

SegSo YIII
Da AutogestSo e da Autodefensoria

Aft. 43. O Programa Nacional de autogestdo e autodefensoria tem como finalidade
contribuir para o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiOncia intelectual e mriltipla
frente )r sua realidade, ampliando sua possibilidade de atuar influenciando o cotidiano de sua

famflia, da comunidade e da sociedade em geral.

Panigrafo finico. O Programa Nacional de autogestdo e autodefensoria cria espago

institucional para a insergdo dos autodefensores na estrutura do movimento, assegurando a

participaglo efetiva da pessoa com deficiOncia, preferencialmente intelectual e mfltipla, nas

APAE's, Federagdo das APAE's dos Estados e Federagdo Nacional das APAE's.
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Art. 44. Os autodefensores ser6o eleitos nos f6runs de autodefensores em Assembleia

Geral Ordin6ria, a cada 3 (trOs) anos, convocada especialmente para este fim, permitindo-se uma

reeleigdo consecutiva.

$ 1'A autodefensoria ser6 composta de 4 (quatro) membros, sendo dois efetivos, um

do sexo masculino e outro do sexo feminino, e dois suplentes, um do sexo masculino e outro do

sexo feminino.

$ 2" Poderdo ser eleitos autodefensores as pessoas com defici€ncia intelectual e

mriltipla que estejam matriculadas e que sejam frequentes nos programas de atendimento da APAE

de Goidnia.

Art. 45. Compete aos autodefensores:

I - defender os interesses da pessoa com deficiOncia intelectual e mriltipla, sugerindo

ag6es que aperfeigoem o seu atendimento e a sua participagdo em todos os segmentos da

sociedade;

II - participar das reuni6es da Diretoria Executiva e do Conselho de Administragdo,

opinando e votando sobre assuntos de interesse da pessoa com deficiOncia intelectual e/ou

mriltipla;

III - participar dos eventos promovidos e organizados pelo movimento Apaeano;

IV - votar e ser votado para os cargos da autodefensoria.

Se$o IX
Do Conselho Consultivo 

=Afi. 46.0 Conselho Consultivo ser6 constitu(do pelos ex-Presidentes da APAE de 
=+Goidnia. 
A

$ 1" Somente poderdo integrar o Conselho Consultivo os ex-Presidentes que tenham i
concluido o mandato sem intemrpgdo motivada por: renfncia, destituigdo, afastamento por 3
denrincia. E

E

$ 2o Ocorrendo a eleigflo de membro do Conselho Consultivo para compor qualquer E
6rgdo da ApAE de Goidnia, avagado ex-Presidente no Conselho Consultivo ser6 mantida, exceto *U'

para o cargo de Presidente da APAE de Goidnia i
i

Art. 47. A Assembleia Geral verificar6 se o ex-Presidente preenche os requisitos, e

proclamar6 a investidura do Conselheiro Consultivo no exercfcio da fun96o.

Art. 48. As decis6es do Conselho Consultivo sdo meramente opinativas, ndo tendo

forga executiva sen6o quando acolhidas pelo Conselho de AdministragSo.

Art.49. Compete ao Conselho Consultivo:



I - atuar como 6rgdo moderador na solugdo de eventuais conflitos que venham a

ocorrer no Movimento Apaeano no municipio;

II - esclarecer, quando solicitado e for possivel, fatos e pr6ticas controvertidos ou
obscuros da hist6ria do Movimento Apaeano, com o fim de dar suporte h filosofia do mesmo;

III - zelar pela unidade orgdnica, filos6fica e program6tica do Movimento Apaeano;

IV - participar, mediante convite, dos eventos realizados pela APAE de Goidnia.

CAPiTT]LO Iv
Da Procuradoria Juridica

Art. 50. A Procuradoria Jurfdica, 6196o de assessoramento superior, s6 poder6 ser

exercida por pessoa de reconhecida idoneidade e saber juridico, inscrita na Ordem dos Advogados
do Brasil.

Art. 51. O Procurador Jurfdico e o Procurador Adjunto serdo investidos nos respectivos
ca.rgos ou deles destitufdos por indicagdo do Presidente da APAE de Goidnia, ap6s aprovagdo do
Conselho de Administragdo.

Pardgrafo ilnico. O Procurador Adjunto tem a atribuigdo de substituir o Procurador
Juridico nas faltas, licengas ou impedimentos deste.

Art.52. O Procurador Juridico ter6 assento d mesa nas reuni6es da Diretoria Executiva
e do Conselho de Administragdo, e opinar6 sobre a juridicidade e a legitimidade de qualquer

mat6ria discutida, exceto se na mesma concorrer interesse pessoal. H

=Art. 53. N6o constitui falta funcional a manifestagdo contr6ria do Procurador Jur(dico +
sobre mat6ria de sua compet6ncia. +

Art. 54. Compete ao Procurador Jurfdico: 
=BI - atuar na defesa dos direitos das pessoas com deficiOncia, preferencialmente E

intelectual e mriltipla; 
=II - defender os interesses da APAE de Goidnia, em juizo ou fora dele, mediante F

expresso mandato do Presidente ou de seu substituto legal; 
J - 

4

III - elaborar, examinar e visar minutas de contratos e convOnios; l'
IV emitir parecer sobre mat6ria de interesse geral da APAE de Goidnia,

pronunciando-se, ao final de cada assunto, nas reuni6es de Diretoria, sobre a legalidade das

proposig6es e a observdncia deste Estatuto e do Regimento Ilrterno;

V - representar juridicamente a entidade junto a repartig6es priblicas e privadas;

VI - pesquisar, compilar e sugerir legislagdo pertinente d pessoa com defici€ncia,
preferencialmente intelectual e mriltipla;

VII - manter intercAmbio juridico e dar interpretagSo final sobre mat6ria controvertida;

Vm - dirigir os servigos da Procuradoria da APAE de Goidnia.
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cnpirur.o v
Das Receitas e do Patrimdnio

Art. 55. As receitas da APAE de Goidnia, necessilrias d sua manutengSo, serSo

constituidas por:

I - contribuig6es de associados e de terceiros;

II - legados;

III - produgdo e venda de servigos;

fV - subvengdes e auxflios que venha a receber do Poder Priblico;

V - doag6es de qualquer natureza;

VI - quaisquer proventos e auxilios recebidos;

VII - produto l(quido de promog6es de benefic6ncia;

VIII - rendas de emprego de capital ou patrim6nio que possua ou venha a possuir;

IX - auxflio ou recrusos provenientes de convOnio de entidades pfblicas e privadas.

Pardgrafo rtnico - As rendas, recursos e eventual resultado operacional serSo aplicados

integralmente na manutengdo e no desenvolvimento dos objetivos institucionais, no tenit6rio

nacional.

fut. 56. O patrimOnio da APAE de Goidnia ser6 constitufdo de bens m6veis, im6veis,

vefculos e direitos, que possui e vier a adquirir.

Pardgrafo rtnico. No caso de dissolug6o ou extingdo, mudanga de finalidade ou

cessagao de suas atividades, o eventual patrim6nio remanescente ser6 destinado a uma entidade

congenere, ou a uma entidade priblica com sede e atividade no Pais.

CAPiTULO VI
Das Eleigdes

Art. 57. De tres em trOs anos, serlo eleitos pela Assembleia Geral Ordin6ria os

membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administragdo e do Conselho Fiscal.

$ 1" A eleigdo ser6 realizada por votagdo secreta, sendo permitida por aclamagdo,

quando se hatar de chapa rinica.

$ 2" Em caso de empate, considerar-se-6 eleita a chapa cujo candidato a presidente seja

associado, inintemrptamente, h6 mais tempo no quadro social da APAE de Goidnia.

fut. 58. A eleigdo da Diretoria Executiva, do Conselho de Administragdo e do

Conselho Fiscal ser6 precedida de edital de convocagdo, publicado no minimo 30 (trinta) dias antes

da Assembleia Geral Ordin6ria.
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I - A inscrigdo de cada uma das chapas candidatas dever6 ocorrer na Secretaria da
APAE de Goidnia aG 20 dias antes da data da eleiglo a ser realizada, dentre as chapas
devidamente inscritas e homologadas pela comissdo eleitoral.

II - Somente poderdo integrar as chapas os associados especiais que comprovem a

matrfcula e a frequ€ncia regular h6 pelo menos I (um) ano nos programas de atendimento da
APAE de GoiAnia, e os associados contribuintes, exigindo-se, destes, serem associados da APAE
de Goidnia h6, no minimo, 1 (um) ano, estarem quites com suas obrigagdes sociais e financeiras, e

terem, preferencialmente, experiOncia diretiva no Movimento Apaeano.

III - 56o inelegiveis simultdnea, sucessiva ou altemadamente para os cargos de
Presidente, Vice-presidente e Diretores Financeiros, para a Diretoria Executiva da APAE de
Goidnia: c6njuge, companheiro, parentes consangu(neos ou afins at6 o 3" grau, funcion6rios com
vinculo direto ou indireto.

lV - Os candidatos a Presidente, Vice-Presidente e Diretores Financeiros deverdo
apresentar, no ato da inscriglo da chapa, c6pias autenticadas ou originais dos seguintes
documentos:

a) certiddo de regularidade do CPF;

b) carteira de identidade;

c) declaragdo de imposto de renda atual ou declaragdo de pr6prio punho dos bens
m6veis e im6veis de sua propriedade;

Federal;
d) certid6es negativas civeis, criminais e eleitorais de dmbito Municipal, Estadual e

e) ficha de filiagdo de associado da APAE de Goidnia;

f) declaragSo sob as penas da lei de n6o ser inelegivel, nos termos do inciso VI

g) comprovante de residOncia dos candidatos no municipio sede da APAE de

deste artigo;

Goi6nia;

h) termo de compromisso.

V - E vedada a acumulagdo de cargos por membro do Conselho de Administraglo,
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da APAE de Goidnia.

VI - E vedada a participagdo de funciondrios da APAE de Goidnia na Diretoria
Executiva, no Conselho de Administragdo e no Conselho Fiscal, com vinculo empregaticio direto
ou indireto.

fut. 59. O registro de chapas e os demais trabalhos da eleigdo ser6o examinados e

conduzidos pela Comisslo Eleitoral instituida pela APAE de Goihnia por meio de Resolugdo e

regulados pelo Regimento Interno da mesma.

Art. 60. A eleigSo serd realizada, de tr€s em trOs anos, no m6s de novembro, e a posse

dos membros eleitos ocorrer6 no 1" dia ritil do m6s de janeiro do ano seguinte.
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Pardgrafo rtnico. Em car6ter excepcional, se os membros eleitos n6o puderem tomar
posse no primeiro dia ftil do mOs de janeiro do ano seguinte b Assembleia de Eleig6o, o mandato
da atual Diretoria poder6 ser prorrogado at6 a posse dos eleitos.

CAPiTIJLO YII
Disposigdes Gerais

kt. 61. Toda alteragdo do presente Estatuto depender6 de pr6via aprovagSo da
proposta pela Federagdo Nacional das APAE's, devendo ser homologada pela Assembleia Geral
Extraordinitria da APAE de Goidnia, convocada com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedOncia,

na forma do anigo24.

Art.62. A extingdo da APAE de Goidnia ou a alteragdo do nome somente poderdo ser

feitas se determinadas e aprovadas por deliberagdo em Assembleia Extraordin6ria, instalada com a
presenga de, no minimo, dois tergos dos associados em dia com as obrigag6es sociais, cabendo d

APAE de Goidnia remeter c6pia da ata paraaFederagio das APAE's do Estado.

$1' Para fus6o e transformagdo da APAE de Goidnia, deverd ser observado o que

determina a legislagdo especifica em vigor.

$2" 6 vedada a extingdo da APAE de Goidnia, sua fus6o ou transformagdo, quando

houver denrincia de irregularidade protocolada na Federagdo do Estado e/ou na Federagdo

Nacional das APAE's.

Art. 63. A Diretoria Executiva, o Conselho de Administragdo e o Conselho Fiscal das

APAE's cujas Assembleias de Eleigdo tenham ocorrido em mOs diverso do estabelecido neste

estatuto deverdo tomar as provid€ncias cabiveis para ajustar o per(odo de mandato da Diretoria,
reduzindo-o ou prorrogando-o, devendo ser observado o menor periodo possivel para adequagdo

do mandato.

ArI. 64. Os casos omissos no presente Estatuto serdo decididos pela reunido conjunta

da Diretoria Executiva e do Conselho de Administragdo, com forga estatut6ria no que nlo colidir
com este Estatuto, aplicando-se subsidiariamente o C6digo Civil Brasileiro.

Art. 65. A partir do encaminhamento pela Federagdo Nacional das APAE's do presente

Estatuto para as APAE's, estas ter6o o prazo de at6 120 (cento e vinte) dias para homologagdo do

mesmo pelas respectivas Assembleias Gerais Extraordin6rias.

fut. 66. O presente Estatuto entra em vigor a partir de sua aprovagdo pela Assembleia

Geral Extraordindtria e respectivo registro, devendo a Diretoria Executiva providenciar a sua

divulgagSo.
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Goidnia, 17 de agosto de2Ol2.

Emili ilorg"t
Presidente da APAE de Goi0nia
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